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முனனுதர 
கடவுள் எனனும் தைத்துவத்தின உண்தமதய ஆரகோய்வதில் கவதைககோல ரிஷிகள் தைங்கள் வகோழ்தவ 
அர்ப்பணித்து பிற்ககோல சந்தைதிகளகோகிய நமக்கு உபநிஷத்துகள் எனற அறிவுப்வபட்டகங்கதள 
அருளியுள்ளனர். இவற்றுள் மூனறு பகோகங்கதளக்வககோண்ட ததைத்திரீகயகோபநிஷத் ஒரு முக்கியமகோன 
உபநிஷத்.

ரிஷிகளின கருத்துகதள உபநிஷத்துகள் சுருக்கமகோகவும் சில இடங்களில் சங்ககதைவமகோழியிலும் 
கூறுகினறன. பண்தடய நகோட்களில் சடர்கள் குருகவகோடு வகோழ்ந்து கற்கும்கபகோது இவற்தற குரு 
விளக்கியும், சடர்களின சந்கதைகங்களுக்கு தைகுந்தை விதடகள் அளித்தும் ரிஷிகளின உட்கருத்ததை சடர்கள் 
அறியுமகோறு வசய்வகோர்.  கவதைககோலங்களில் இப்படிப்பட்ட விளக்கங்கதளயும் விதடகதளயும் புத்தைகமகோக
எழுதி தவக்கும் முதற பினபற்றப்படவில்தல. பினனர் பல நூற்றகோண்டுகள் கழித்து புத்தைமதைம் சமண 
மகோதைம் இந்தியகோவில் தைதலதூக்கியிருந்தை ககோலத்தில் சங்கரர் ரகோமகோனுஜேர் மத்வர் கபகோனற ஞகோனிகள் 
அவதைரித்து சனகோதைன தைர்மத்ததை நிதலநகோட்டினர். இவர்கள் ககோலவழக்கப்படி உபநிஷத்துகளுக்கு 
இவர்கள்  பகோஷ்யங்கள் [விளக்கங்கதள] நூல்ரூபமகோக வடவமகோழியில் அருளியுள்ளனர். இந்நகோட்களில் 
இதவ தைமிழ்வமகோழிவபயர்ப்பில் புத்தைகங்களகோக அறிஞர்களகோல் வவளியிடப்பட்டுள்ளன. தைமிழ் 
வமகோழிவபயர்ப்பும் வபரும்பகோலும் பல வடவமகோழிச்வசகோற்கதள வககோண்டு விளக்குவதைகோல் ஓரளகவனும் 
வடவமகோழி வதைரிந்திருக்க கவண்டியுள்ளது.

கவதலயிலிருந்து ஓய்வு வபற்றபின உபநிஷதைங்கதள வடவமகோழியிகலகய படிக்க கநரம் இருந்தைதைகோல் 
மூலநூதல ஆழ்ந்து படிக்க வகோய்ப்பு அதமந்தைது..சிந்தித்தைதவகதள எழுதிப்பகோர்த்தைகோல் பல ஐயங்கள் 
தீர்ந்து வதைளிவகோயின. இந்தைநூல் அவ்வகோறு அதமந்தைது. ஒவ்வவகோருவரும் தைகோகன மூலநூதல மற்ற 
நூல்களின உதைவிகயகோடு படித்தைகல சிறந்தைது. ஏவனனில் ஒருவர் அறிவுக்கு எட்டகோதை சில வபகோருள்கள் 
இனவனகோருவருக்கு புலப்படலகோம்.இவ்வகோறு ஒருவர்வககோருவர் உதைவியகோல்தைகோன  இக்ககோலத்தில் நகோம் 
வபகோருதள அறிந்துவககோள்ளமுடியும்.

எனனுதடய இந்தை முயற்சி ததைத்திரீய உபநிஷத்ததைப் பற்றி அறிய  ஆர்வமுதடகயகோருக்கு ஒரு வதைகோடக்க
உதைவியகோக இருக்குவமனறு நம்புகிகறன.

ஆசிரியர் கககோ. ரகோ. பகோலசுப்ரமணியன பற்றி சிறுகுறிப்பு: 

ஆசிரியர் மினவபகோறி இயலில் முதுகதலப்பட்டம் வபற்றவர். பனனகோட்டு மினவபகோறியியல் 
நிறுவனத்தின இந்திய கிதளயின கமகனஜிங் தடவரக்டரகோக பணிபுரிந்து ஓய்வுவபற்றவர். எண்பது 
வயது ஆகும் இவர் நூல்கள் படிப்பதிலும் ஆனமீக விஷயங்களிலும் ககோலத்ததை வசலவிடுகிறகோர். 
வதைகோடர்பு வககோள்ளும் முகவரி   ceerbee @ gmail.com

ஓம் 
ததைத்திரீகயகோபநிஷத் 

ததைத்திரீய ஆரண்யகத்தில் 7, 8, 9 ஆவது அத்தியகோயங்கள் முதறகய ஸீககோவல்லி , ஆனந்தைவல்லி , 
ப்ருகுவல்லி எனற வபயர்களுடன ததைத்திரீய உபநிஷத்தின பகுதிகளகோக அதமந்துள்ளன.
ஸீககோவல்லி பிரபஞ்சத்தின  இருப்பு (வபகோருள் ,உடல் ) எனற தைனதமதய  ஆரகோய்ந்தும் ப்ருகுவல்லி 
பிரபஞ்சத்தின  வசயல்முதறகதள ஆரகோய்ந்தும் , ஆனந்தைவல்லி பிரபஞ்சத்தின மனம்  (அ) அனுபவம் 
எனற தைனதமதய  ஆரகோய்ந்தும் ,  அவற்றின மூலம் ஆரகோய்பவருக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் உள்ள 
வதைகோடர்தப விளக்குகினறன .
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சககோவல்லி
முதைல் அனுவகோகம் 

ஹரி: ஓம் // ஹரி: ஓம் // ஸனகனகோ மித்ரஸ்ஸம்வருண: / ஸனகனகோ பவத்யர்யமகோ// ஸனன இந்த்கரகோ 
ப்ருஹஸ்பதி: /சனகனகோ விஷ்ணுருருக்ரம: / நகமகோ பிரஹ்மகண /நமஸ்கதை வகோகயகோ/ த்வகமவ ப்ரத்யகம் 
ப்ரஹ்மகோஸி /த்வகமவ ப்ரத்யகம் பிரஹ்ம வதிஷ்யகோமி /ருதைம் வதிஷ்யகோமி / சத்யம் வதிஷ்யகோமி/ 
தைனமகோமவது/ த்த்வக்தைகோரமவது/ அவதுமகோம்/ அவது வக்தைகோரம் /ஓம் ஸகோந்தி: ஸகோந்தி: ஸகோந்தி: //
ஸம் –(மங்களமகோக ), கநகோ (நமக்கு), மித்ர: (மித்ரன) ஸம் (மங்களமகோக), வருண(.வருணன), ஸம் –
(மங்களமகோக ), கநகோ (நமக்கு), பவது (ஆகட்டும்), , ப்ருஹஸ்பதி (ப்ருஹஸ்பதி), ஸம் –(மங்களமகோக ), கநகோ 
(நமக்கு), விஷ்ணு: (எங்கும் உதறபவர் )), உருக்ரம: (எங்கும் வசல்பவர்) நகமகோ (சரணம்) ப்ரஹ்மகண  
(வபரும் மூலகம), நம: (சரணம்), கதை (உனக்கு), வகோகயகோ (ககோற்கற), த்வம் (நீ ), ஏவ (தைகோகன) ப்ரத்யகம் 
(புலனகோல் அறியப்படும்), ப்ரஹ்ம (வபரும் மூலம்), அஸி (உள்ளகோய் ), த்வம் (நீ ), ஏவ (தைகோகன) ) ப்ரத்யகம்
(புலனகோல் அறியப்படும்), ப்ரஹ்ம (வபரும் மூலம்), வதிஷ்யகோமி (வசகோல்கவன) ருதைம் ( பதடப்பின 
ஒழுங்குமுதற) வதிஷ்யகோமி (வசகோல்கவன), சத்யம் (இருப்பின தைனதம) வதிஷ்யகோமி (வசகோல்கவன), தைத் 
(அது) மகோம் (எனதன) அவது(தூண்டட்டும்), தைத் (அது) வக்தைகோரம் (வசகோல்பவதர ) அவது(தூண்டட்டும்), 
அவது (ககோக்கட்டும்) மகோம் (எனதன), அவது (ககோக்கட்டும்) வக்தைகோரம் (வசகோல்பவதர ) ஓம் (வபரும் மூலம் )
ஸகோந்தி: (அதமதி), ஸகோந்தி: (அதமதி), ஸகோந்தி: (அதமதி),.

வபகோழிப்புதர : உலகங்கதளத் தைகோங்கும் மித்ரகன அறிதவத்தைகோங்கும் வருணகன அறிதவ நல்கும் 
அர்யமகன ,வகோழ்தவ அருளும் இந்திரகன ,ஞகோன வகோக்தக அருளும் ப்ருஹஸ்பதிகய , எங்கும் 
நிதறந்தைவரும் எங்கும் வசல்பவருமகோன சவித்ரு கதைவகன எங்களுக்கு மங்களத்ததை அருள்வீர்களகோக . 
ப்ரஹ்மம் எனற ஆதிமூலகம சரணம் ,வகோழ்வின சக்தியகோகிய  ககோற்கற சரணம் நீதைகோன புலனகோல் 
அறியப்படும் ஆதிமூலமகோக உள்ளகோய் .நீதைகோன புலனகோல் அறியப்படும் ஆதிமூலவமனறு வசகோல்கவன., 
பதடப்பின ஒழுங்குமுதற எனறு வசகோல்கவன, இருப்பின தைனதம எனறு வசகோல்கவன .அந்தை ஆதிமூலம்
எனதனத்தூண்டட்டும் .அந்தை ஆதிமூலம் ஆசிரியதர தூண்டட்டும்.எனதனக்ககோக்கட்டும்
.ஆசிரியதரக்ககோக்கட்டும் .ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் உலகில் அதமதி. மனஉலகில் அதமதி.

 இரண்டகோவது அனுவகோகம்  

ஸீககோம் வ்யகோக்யகோஸ்யகோம: / வர்ண ஸ்வர: / மகோத்ரகோ பலம்/ ஸகோம ஸந்தைகோன: / இத்யுக்தைஸ் ஸீககோத்யகோய: //
ஸீககோம் (கற்பததைப் பற்றி) வ்யகோக்யகோஸ்யகோம: (விவரிக்கிகறகோம் )வர்ண: (எழுத்து), ஸ்வர: (உச்சரிப்பு), 
மகோத்ரகோ (ககோல அளவு ) பலம் (அழுத்தைம்)சகோம (கவதைமந்த்ரம்) சந்தைகோன:(வதைகோகுப்பு ) இதி 
(இவ்விதைமகோக)உக்தை: (வசகோல்லப்பட்டது) ஸீககோ (கற்பதுபற்றி) அத்யகோய: ( பகுதி)

வபகோழிப்புதர: கற்பததைப்பற்றி விவரிக்கிகறகோம், எழுத்து ,உச்சரிப்பு, ககோல அளவு அழுத்தைம் கவதைமந்த்ரம் 
இவ்விதைமகோக வசகோல்லப்பட்டது  கற்பதுபற்றி பகுதி.

கருத்துதர : ஒரு வசய்யுதள நகோம் படிக்கும் கபகோது அதைன கருத்து நமக்கு வவளிப்படுகிறது .எழுத்துக்கள் 
உரிய உச்சரிப்பு,ககோலஅளவு, அழுத்தைம் முதைலியவற்றுடன ஒனறு கசர்ந்து வகோர்த்ததைகளகோகவும் 
வகோக்கியங்களகோகவும் ஆகி வசய்யுளகோக வவளிப்படுகினறன .. வசய்யுளின கருத்து ஒரு வகோக்கியத்திகலகோ
,வகோர்த்ததையிகலகோ எழுத்திகலகோ வவளிப்படுகிறதைகோ எனறகோல் இல்தல . ஆனகோல் இவற்றில் எது ஒனறு  
வசய்யுளிலிருந்து நீக்கப்பட்டகோலும் கருத்து மகோறுபடும் .ஆககவ இதவஅதனத்திலும் கருத்து 
உள்ளுதறகிறவதைனறு வககோள்ளலகோம்.இது பின வரும் பகுதிக்கு உவதமயகோக பயனபடுகிறது .

மூனறகோவது அனுவகோகம் 

ஸஹ வநநௌ யச: / . ஸஹ வநநௌ பிரஹ்மவர்ச்சஸம் /

ஸஹ (கசர்ந்து ) வநநௌ (எங்களுக்கு)  யஸ: (கீர்த்தி) ஸஹ (கசர்ந்து ) வநநௌ (எங்களுக்கு) பிரஹ்மவர்ச்சஸம் 
(பிரஹ்மஞகோன ஒளி)

வபகோழிப்புதர : சடன ஆசிரியர் எங்கள் இருவருக்கு கீர்த்தியும் பிரஹ்மஞகோன ஒளியும் உண்டகோகட்டும் . 
அதைகோதைஸ் ஸகும்ஹிதைகோயகோ உபநிஷதைம் வ்யகோக்யகோஸ்யகோம: / பஞ்சஸ்வதிகரகணஷஷ/ அதிகலகோகமதி 
ஜ்வயநௌஷிதை மதி வித்யமதி  ப்ரஜேமத்யகோத்மம் / தைகோ மககோஸகும்ஹிதைகோ இத்யகோசககதை//
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அதை(பிறகு),அதை: (கமற்வககோண்டு)ஸம்ஹிதைகோயகோ: (கசர்க்தககளுதடய) உபநிஷதைம் (உடனுதறபவததை ) 
வ்யகோக்யகோஸ்யகோம: (விளக்குகிகறகோம்), பஞ்சஸஷ (ஐந்துகளில்), அதிகரகணஷஷ (வசயல்பகோடுகளில்), 
அதிகலகோகம் (உலகத்துடன உடனுதறவது) அதிஜ்வயநௌஷிதைம் (பிரககோசங்களுடன உடனுதறவது), 
அதிவித்யம் (ஞகோனத்துடன  உடனுதறவது), அதிப்ரஜேம் ( பிரகஜேகோத்பத்தியுடன  உடனுதறவது), 
அத்யகோத்மம் (ஆத்மகோவுடன உடனுதறவது). தைகோ : (அதவகள்)மககோஸகும்ஹிதைகோ: (வபரும் கசர்க்தககள்) 
இதி (எனறு) ஆசககதை (ககோணப்படுகிறது).

வபகோழிப்புதர : பின கமற்வககோண்டு கசர்க்தககளுதடய ஐந்து வசயல்பகோடுகளில்  உடனுதறயும் 
தைத்துவத்ததை விளக்குகிகறகோம் .அதுகவ உலகத்துடன, ப்ர்ககோசங்களுடன, 
ஞகோனத்துடன, ,ப்ரகஜேகோத்பத்தியுடன, ஆத்மகோவுடன உடனுதறவது. அதவகள் ஐந்து வபரும் கசர்க்தககள்
என ககோணப்படுகினறன.

அதைகோதிகலகோகம் / ப்ருதிவீ பூர்வரூபம் / த்வயநௌருத்தைர ரூபம் / ஆககோஸஸ்ஸந்தி: / வகோயுஸ் ஸந்தைகோனம் / 
இத்யதிகலகோகம் //

அதை (பினனர்) அதிகலகோகம் (உலகத்துடன உடனுதறவது ) ப்ருதிவீ (பூமி ) பூர்வரூபம் ( முனகதைகோற்றம்) 
த்வயநௌ: (கமல் உலகம்) உத்தைரரூபம் (பினகதைகோற்றம்) ஆககோஸ: (ஆககோசம்) ஸந்தி: (இதணப்பு) வகோயு: (உயிர் 
ஆற்றல்) சந்தைகோனம் (வசயல் ஆற்றல்) இதி (எனறு) அதிகலகோகம் (உலகத்துடன உடனுதறவது)

வபகோழிப்புதர : உலகத்தின உடனுதறவதின முதைல் கதைகோற்றம் பூமி  .  பினனர் கதைகோனறுவது கமல் உலகம் .
இவற்தற இதணப்பது ஆககோசம் (அ-து ) உள்வளகோளியகோகிய ப்ரஹ்மம்  , வசயதல ஆற்றுவது வகோயு  .

கருத்துதர : உலகம் எனப்படுவது உயிர்கள் பல்கவறு அனுபவங்கதளப் வபறும் ஒரு அதமப்பகோகும்
.உலகம் பிரஹ்மத்திலிருந்து கதைகோனறி பிரஹ்மத்திகலகய நிதலவபற்றுள்ளது உதைகோரணமகோக 
பூமியிலிருந்து கதைகோனறிய உயிர்கள்(உடல்கள்) பூமியிகலகய நிதலவபற்றுள்ளது கபகோல.

பிரஹ்மகம ஆககோசமகோகி அதுகவ முனனர் பூமியகோகவும் பினனர் கமலுலகமகோகவும் கதைகோனறுகிறது. 
அதுகவ வகோயுவகோகி வசயல் ஆற்றலகோக அதமந்து.உயிர்களுக்கு அனுபவங்கதள நல்குகிறது.
 அதைகோதிஜ்வயநௌஷிதைம் / அக்நி: பூர்வரூபம் / ஆதித்ய உத்தைரரூபம்/ ஆபஸ்ஸந்தி : /தவத்யுதைஸ் சந்தைகோனம்/ 
இத்யதிஜ்வயநௌஷிதைம் //

அதைகோதிஜ்வயநௌஷிதைம்(பினனர் ப்ர்ககோசங்களுடன உடனுதறவது) அக்நி: பூர்வரூபம் (சிற்றறிவு முதைல் 
கதைகோற்றம்) ஆதித்ய உத்தைரரூபம் (கபரறிவு பினனர் கதைகோற்றம்) ஆபஸ்ஸந்தி: (ஆபஸ் எனற ப்ரஹ்மம் 
இதணப்பு) தவத்யுதைஸ் சந்தைகோனம் (ஞகோனமினவனகோளி வசயல் ஆற்றல் ) இத்யதிஜ்வயநௌஷிதைம் (இவ்வகோறு 
ப்ர்ககோசங்களுடன உடனுதறவது)

வபகோழிப்புதர : பிரககோசங்களுடன உடனுதறவது ப்ரஹ்மம் ஆபஸ் எனற எல்தலஇல்லகோ அறிவு , 
இதணப்பகோகி ,அதில்  அக்னி எனற சிற்றறிவும் பினனர் ஆதித்யன எனற கபரறிவும் ஞகோனமினவனகோளி 
எனற வசயல் ஆற்றலகோல் அதமகிறது ..

அதைகோதிவித்யம் / ஆசகோர்ய : பூர்வரூபம் /அனகதைவகோஸ்யுத்தைரரூபம் / வித்யகோ ஸந்தி: /ப்ரவசனகும் சந்தைகோனம் /
இத்யதிவித்யம் //

அதைகோதிவித்யம் (பினனர் ஞகோனத்துடன உடனுதறவது ) ஆசகோர்ய : பூர்வரூபம் (ஆசகோர்யன முனனர் 
கதைகோற்றம் ) அனகதைவகோஸ்யுத்தைரரூபம் ( உடனவசிக்கும் சடன பினனர் கதைகோற்றம்) வித்யகோ ஸந்தி: ( ஞகோனம் 
இதணப்பு ) ப்ரவசனகும் சந்தைகோனம் (விளக்கம் வசயல் ஆற்றல்) இத்யதிவித்யம் (இவ்வகோறு ஞகோனத்துடன 
உடனுதறவது)

வபகோழிப்புதர : ஞகோனத்துடன உடனுதறவது ப்ரஹ்மம். ஞகோனம் எனற இதணப்பில் முனனர் ஆசகோரியன 
உருவிலும் பினனர் சடர்கள் உருவிலும் விளக்கம் எனற வசயல் ஆற்றலகோல் அதமகிறது.

.அதைகோதிப்ரஜேம்/ மகோதைகோ பூர்வரூபம்/ பிகதைகோத்தைரரூபம்/ பிரஜேகோ ஸந்தி: /ப்ரஜேனநகும் சந்தைகோனம் / 
இத்யதிப்ரஜேம்//

.அதைகோதிப்ரஜேம்(பினனர் ப்ரகஜேகோத்பத்தியுடன உடனுதறவது) மகோதைகோ பூர்வரூபம் (அனதன முனனர் 
கதைகோற்றம் ) பிகதைகோத்தைரரூபம்(தைந்ததை பினனர் கதைகோற்றம்) பிரஜேகோ ஸந்தி: (பிரதஜேகள் இதணப்பு) 
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ப்ரஜேனனகும் சந்தைகோனம் (பிரதஜேகதள கதைகோற்றுவிப்பது வசயல் ஆற்றல்) இத்யதிப்ரஜேம் (இவ்வகோறு 
ப்ரகஜேகோத்பத்தியுடன உடனுதறவது)

வபகோழிப்புதர : ப்ரகஜேகோத்பத்தியுடன உடனுதறவது ப்ரஹ்மம் பிரதஜேகள் எனற இதணப்பில் முனனர் 
அனதன உருவகோகவும் பினனர் தைந்ததை உருவகோகவும் பிரதஜேகதள கதைகோற்றுவிக்கும் வசயல் ஆற்றலகோல் 
அதமகிறது.

அதைகோத்யகோத்மம் /அதைரகோஹந: பூர்வரூபம் /உத்தைரகோஹனுருத்தைரரூபம் /வகோக்ஸந்தி: / ஜிஹ்வகோ சந்தைகோனம் / 
இத்யத்யகோத்மம் //

அதைகோத்யகோத்மம்(பினனர் ஆத்மகோவுடன உடனுதறவது) அதைரகோஹந: பூர்வரூபம் (கமல் முகவகோய்க்கட்தட 
முனனர் கதைகோற்றம் )உத்தைரகோஹனுருத்தைரரூபம்(கீழ்முகவகோய்க்கட்தட பினனர் கதைகோற்றம்) வகோக்ஸந்தி: 
(கபச்சு இதணப்பு) ஜிஹ்வகோ சந்தைகோனம் (நகோக்கு வசயல் ஆற்றல்) இத்யத்யகோத்மம் (இவ்வகோறு ஆத்மகோவுடன 
உடனுதறவது).

வபகோழிப்புதர : ஆத்மகோவுடன உடனுதறவது ப்ரஹ்மம் கபச்சு எனற இதணப்பில் கமல்,கீழ் 
முகவகோய்க்கட்தடகள் முன,பின கதைகோற்றங்களகோக நகோக்கின வசயல் ஆற்றலகோல் அதமகிறது.
இதீமகோ மககோஸகும்ஹிதைகோ: //

இமகோ: (இந்தை) மககோஸகும்ஹிதைகோ: (வபரும் கசர்க்தககள் )இதி (இவ்வகோறு)
வபகோழிப்புதர : இவ்வகோறு இந்தை வபரும் கசர்க்தககள் அதமகினறன.

கருத்துதர : முன அனுவகோகத்தில் வசய்யுளின வபகோருள் எவ்வகோறு எழுத்து ,உச்சரிப்பு ககோல அளவு 
அழுத்தைம்  வசகோல் அதனத்திலும் வதைகோக்கி நிற்கிறது எனறு கண்கடகோம் . அகதைமகோதிரி ப்ரஹ்மம் ஐந்து 
வபரும் கசர்க்தககளிலும் ஊடுருவி நிற்கிறது .

ய ஏவகமதைகோ மககோஸகும்ஹிதைகோ கவதை/ சந்தீயகதை பிரஜேயகோ பஸஷபி: / பிரமவர்ச்சகஸநகோஅனனகோத்கயன 
ஸஷவர்க்கயண கலகோககன //
ய: (எவன) ஏவம் (இவ்வகோறு)ஏதைகோ: (இந்தை) மககோஸகும்ஹிதைகோ: (வபரும் கசர்க்தககதள ) கவதை 
(அறிவகோகனகோ) சந்தீயகதை(கசர்கிறகோன) பிரஜேயகோ(ப்ரதஜேயுடன)  பஸஷபி:(பசுக்களுடன)  
பிரமவர்ச்சகஸன(பிரமஞகோன ஒளியுடன) அனனகோத்கயன (அனனம் முதைலியவற்றுடன) ஸஷவர்க்கயண 
கலகோககன(சுவர்க்கம் கபகோனற உலகுடன) 

வபகோழிப்புதர :எவன ஒருவன இந்தைவபரும் கசர்க்தககள் அதனத்தூடும் ப்ரஹ்மம் உள்ளது எனபததை 
அறிந்து வகோழ்வகோகனகோ அவன பிரதஜேகள்,வசல்வங்கள் ,அனனம் முதைலியன அதடந்து உலகில் சுவர்க்கம் 
கபகோனற அனுபவத்துடன வகோழ்வகோன. 

யஸ்ச்சந்தைஸகோம்ருஷகபகோ விஸ்வரூப:/ சந்கதைகோப்கயகோஅத்யம்ருதைகோத் சம்பபூவ / ஸ கமந்த்கரகோ கமதையகோ 
ஸ்ப்ருகணகோது /அம்ருதைஸ்ய கதைவ தைகோரகணகோ பூயகோஸம் //
ய:(எவர் )சந்தைஸகோம்(கவதைங்களுள்), ருஷகபகோ(ககோதள) விஸ்வரூப: (அதனத்து உருவும் ஆனவர்)/ 
சந்கதைகோப்கயகோ(கவதைங்களிலிருந்து) அம்ருதைகோத்(அழிவில்லகோதைதிலிருந்து)அதி சம்பபூவ(தைதலவரகோனகோர்) / 
ஸ: (அவர்)கம (எனதன )இந்த்கரகோ(இந்திரியங்களுக்கு தைதலவன) கமதையகோ(அறிவினகோல்) 
ஸ்ப்ருகணகோது(ககோக்கட்டும்) /அம்ருதைஸ்ய(அழிவில்லகோ கவதைத்ததை ) கதைவ(கதைவகன) 
தைகோரகணகோ(அதடந்தைவனகோக) பூயகோசம்(ஆகவனகோக) // 

வபகோழிப்புதர : எவர் அழிவில்லகோ கவதைங்களின மூலம் தைதலவர் என அறியப்பட்டகோர் . அந்தை 
புலனகளுக்குத் தைதலவன எனதன அறிவுக்கூர்தம உதடயவனகோக ஆக்கட்டும்.,கதைவகன அழிவில்லகோ 
கவதைத்ததை அறிபவனகோக ஆகவனகோக.

ஸரீரம் கம விசர்ஷணம்/ ஜிஹ்வகோ கம மதுமத்தைமகோ / கர்ணகோப்யகோம் பூரி விஸ்ருவம் / பிரஹ்மண: 
கககோகஸகோஅசி கமதையகோ பிஹிதை: / ஸ்ருதைம் கம கககோபகோய //

ஸரீரம்(உடல்) கம(எனனுதடய )  விசர்ஷணம்(வசயலுக்குத் தைக்கதைகோக)/ ஜிஹ்வகோ(நகோக்கு) 
கம(எனனுதடய)  மதுமத்தைமகோ(இனியததைக் கூறுவதைகோக) / கர்ணகோப்யகோம்(வசவிகளகோல்)  பூரி(விரிவகோக) 
விஸ்ருவம்(ககட்பதைகோக) / பிரஹ்மண: (பிரமஞகோனத்தின) கககோகஸகோ(உதறயகோக)அசி(உள்ளகோய்)  
கமதையகோ(அறிவினகோல்) பிஹிதை: (நிதறந்தைவன)/ ஸ்ருதைம்(ககட்கப்பட்ட கவதைம்) கம(எனக்கு) 
கககோபகோய(நிதலத்து இருப்பதைற்கு) //

7



வபகோழிப்புதர: என உடல் வசயலுக்குத் தைக்கதைகோகவும் ,நகோக்கு இனியததைக் கூறுவதைகோகவும்,வசவிகளகோல் 
விரிவகோகக் ககட்கவும் அருள் புரிவகோயகோக. பிரஹ்மஞகோனத்தின உதற கபகோனற நீ அறிவினகோல் 
நிதறந்தைவன. ககட்கப்பட்ட கவதைம் எனனுள் நிதலத்து வசயல்பட அருள் புரிவகோயகோக.

ஆவஹந்தீ விதைனவகோனகோ / குர்வகோணகோ சரமகோத்மன: / வகோஸகோகும்ஸி மம ககோவஸ்ச்ச//அனனபகோகன ச 
ஸர்வதைகோ / தைகதைகோ கம ஸ்ரியமகோவஹ/ கலகோமஸகோம் பஸஷபிஸ்ஸஹ ஸ்வகோஹகோ//

ஆவஹந்தீ(வககோண்டுவருபவளகோக) விதைனவகோனகோ(பரந்து விரிபவளகோக) / குர்வகோணகோ(வசய்பவளகோக) 
சரம்(நீண்ட ஆயுதள)ஆத்மன: (எனனுதடய)/ வகோஸகோகும்ஸி(உதடகள்) மம(எனக்கு) 
ககோவஸ்ச்ச(ககோல்நதடகளும்)//அனனபகோகன ச(அனனபகோனங்களும்) சர்வதைகோ(எப்வபகோழுதும்) / 
தைகதைகோ(பினனர்) கம(எனக்கு) ஸ்ரியம் (வசல்வச்வசழிப்தப) ஆவஹ(வககோண்டு வகோ )/ கலகோமஸகோம்(ஆட்டு 
மந்ததைகதள) பஸஷபிஸ்ஸஹ(ககோல்நதடககளகோடு) ஸ்வகோஹகோ(உனக்கு அர்ப்பணம் ஆகட்டும்)//

வபகோழிப்புதர : கவதை மகோதைகோ பரந்து விரிபவளகோக எனக்கு நீண்ட ஆயுதள அளிப்பவளகோக, உதடகள் 
ககோல்நதடகள் ,,அனனபகோனங்கள் எப்வபகோழுதும் , வககோண்டுவருபவளகோக இருக்கட்டும் .எனக்கு 
ஆட்டுமந்ததைகள் ககோல்நதடகள் முதைலிய வசல்வச் வசழிப்தப வககோண்டுவருவகோயகோக . உனக்கு 
அர்ப்பணம் ஆகட்டும்.

ஆ மகோ யந்து பிரஹ்மசகோரிணஸ் ஸ்வகோஹகோ /  வி மகோ யந்து பிரஹ்மசகோரிணஸ் ஸ்வகோஹகோ/ பிரமகோ யந்து 
பிரஹ்மசகோரிணஸ் ஸ்வகோஹகோ / தைமகோ யந்து பிரஹ்மசகோரிணஸ் ஸ்வகோஹகோ / ஸ மகோ யந்து பிரஹ்மசகோரிணஸ் 
ஸ்வகோஹகோ //

 மகோ(எனனிடம்) ஆயந்து(வருவகோர்களகோக) பிரஹ்மசகோரிண: (கவதை மகோணவர்கள்) ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம் ) /   
மகோ(எனனிடம்) வியந்து (பிரிந்து வசல்வகோர்களகோக) பிரஹ்மசகோரிண: (கவதை மகோணவர்கள்) 
ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம் )  பிரமகோயந்து( முனகனறுவகோர்களகோக) பிரஹ்மசகோரிண: (கவதை மகோணவர்கள்) 
ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம் ) / தைமகோயந்து(புலனடக்கம் பயில்வகோர்களகோக) பிரஹ்மசகோரிண:(கவதை மகோணவர்கள்) 
ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம் ) /  ஸமகோயந்து(மன அடக்கம் பயில்வகோர்களகோக) பிரஹ்மசகோரிண: (கவதை 
மகோணவர்கள்) ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம் )  //

 யகஸகோ ஜேகனஅஸகோனி ஸ்வகோஹகோ/ ஸ்கரயகோன வஸ்யகஸகோஅஸகோனி ஸ்வகோஹகோ//
 யகஸகோ(புகழ்) ஜேகன(சமூகத்தில்)அசகோனி(அதடகவனகோக) 
ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம்ஸ்கரயகோன(கமனதமகள் வபற்றவனகோக ) 
வஸ்யகஸகோ(வசல்வவந்தைர்களுள்)அசகோனி(ஆகவனகோக) ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம்) /  

வபகோழிப்புதர: சமூகத்தில் புகதழ அதடகவனகோக. வசல்வவந்தைர்களுள் கமனதமகள் வபற்றவனகோக 
ஆகவனகோக. உனக்கு அர்ப்பணம் ஆகட்டும்.
தைந்த்வகோ பக பிரவிஸகோனி ஸ்வகோஹகோ/ சமகோ பக ப்ரவிஸ ஸ்வகோஹகோ/ தைஸ்மின சஹஸ்ரஸகோகக/ நிபககோஹம் 
த்வயி ம்ருகஜே ஸ்வகோஹகோ// 

தைந்த்வகோ(அந்தை உனதன) பக(பகவகோகன) பிரவிசகோனி(உள்நதழகவனகோக) ஸ்வகோஹகோ/(அர்ப்பணம்) 
மகோ(எனதன)ஸ பக(அந்தை பகவகோகன  ) ப்ரவிஸ(உள்நதழவகோயகோக) ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம்) / 
தைஸ்மின(அந்தை) ஸஹஸ்ரஸகோகக(ஆயிரக்கணக்ககோன கிதளகள் உதடயதில்)/ பக(பகவகோகன ) 
அஹம்(நகோன) த்வயி(உனனிடத்தில்) நிம்ருகஜே(புனிதைம் அதடகிகறன ) ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம்) // 
வபகோழிப்புதர : பகவகோகன எனநிதனவில் நீயும் உனனிதனவில் நகோனும் இருப்கபகோமகோக .உனனிடம் 
விளங்கும் ஆயிரக்கணக்ககோன கிதளகள் உதடய கவதைத்தில் ஆழ்ந்து புனிதைம் அதடகிகறன. அர்ப்பணம்
.
யதைகோஆப: ப்ரவதைகோயந்தி /யதைகோ மகோஸகோ அஹர்ஜேரம் / ஏவம் மகோம் பிரஹ்மசகோரிண: / தைகோதைரகோயந்து சர்வதை: 
ஸ்வகோஹகோ //

யதைகோ(எவ்வகோறு )ஆப:( நீர்கள்) ப்ரவதைகோ(பள்ளமகோயுள்ள வழியகோல் ) யந்தி(வசல்கினறனகவகோ ) 
(/யதைகோ(எவ்வகோறு ) மகோஸகோ(மகோதைங்கள்) அஹர்ஜேரம்(நகோட்கள் கழிவதைகோகலகோ) / ஏவம்(இவ்வகோறு) 
மகோம்(எனதன) பிரஹ்மசகோரிண:(கவதை மகோணவர்கள்) / தைகோதை: (அதனத்ததையும் தைகோங்குபவகர ) 
ஆயந்து(வருவகோர்களகோக) சர்வதை:(எல்லகோ திக்குகளிலிருந்தும் ) ஸ்வகோஹகோ(அர்ப்பணம்) //

வபகோழிப்புதர : நீர்கள் பள்ளமகோயுள்ள இடத்ததை அதடவதுகபகோல, நகோட்கள் மகோதைங்களில் 
ஒனறுவதுகபகோல ,பகவகோகன,எனனிடம் எல்லகோதிக்குகளிலிருநதும் கவதைம்பயில மகோணவர்கள் 
வருவகோர்களகோக .  அர்ப்பணம். 
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பிரதிகவகஸகோ  அஸி  பிர மகோ பகோஹி பிர மகோ பத்யஸ்வ /
பிரதிகவகஸகோ(உடனவசிப்பவர்) அஸி (உள்ளீர்கள் ) மகோ(எனதன) பிர பகோஹி(ஒளி ஊட்டுங்கள்)  
மகோ(எனதன)  பிரபத்யஸ்வ(ககோப்பீரகோக) /

வபகோழிப்புதர : உடனவசிப்பவரகோக உள்ளீர்கள் .எனக்கு அறிவு ஒளி ஊட்டி எனதனக் ககோப்பீரகோக .

கருத்துதர : இந்தை உபகோசதனயில் ரிஷி ப்ரஹ்மத்ததை  பகவகோனகோக சகோதைகர் உள்வகோழ்பவரகோக அறிவிக்கிறகோர். 
சகோதைகர் பகவகோனின அருதள கவதைங்களின மூலம் நல்வகோழ்வுக்ககோகவும்  ஞகோனத்துக்ககோகவும் 
கவண்டுகிறகோர் .

இதட உதர

இந்தை உபகோசதனயில்  உலகங்களின ஏற்பகோட்தடயும் அவற்றில் உள்ள கதைகோற்றங்கதளயும் பற்றி 
விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது..வபரும்பகோனதமயகோன மக்களுக்கு இந்தை ஏற்பகோடு அறிவுக்கு இதசந்தைதைகோக 
கதைகோனறும். கடவுதள தைங்கள் நகோட்டு ஞகோனியர்கள் அறிவித்தைவகோறு உபகோசித்து பயனதடவர். 
எடுத்துக்ககோட்டகோக ஸ்ரீமத்வகோசகோர்யர் உபகதைசித்தை மத்வ மதைம், மற்றும் கிறித்துவ இஸ்லகோமிய மதைங்கதள 
கூறலகோம்.
மற்றும் சிலருக்கு பல ககள்விகள் மனத்தில் எழும். அதவயகோவன,

1. உலகங்களின அதமப்பு இந்தை ஒரு மகோதிரிதைகோனகோ? கவறு அதமப்புகள் பதடப்பில் உள்ளனவகோ?
2. கடவுளும் அவர் பதடப்பும் தைனித்தைனதம வககோண்டவர்களகோ? தைனித்தைனதம உதடயவர்கள் 

எனறகோல் இதணயகோன வலிதம இல்தல எனறகோலும் கடவுதள எதிர்த்து ஒருவன தைன 
தைனித்தைனதமதய நிதலநகோட்டமுடியுமகோ?அப்படிப்பட்ட எதிர்ப்கப கடவுள் வலிதம 
அளவற்றதைகோயினும் கட்டுப்பட்டகதை எனறு ஆககோதைகோ?

3.   கமற்கூறியபடி நிதல எனறகோல் ஏகதைனும் ஒரு உலக அதமப்பில் புரகோணங்களில் கூறியவகோறு 
அசுரர்கள் கடவுதள அடக்கி ஆளமுடியுமகோ?

மகோஹகோசமஸ்யர் எனனும் ரிஷி இந்தை ககள்விகளுக்கு விதட கதைடினகோர். அவர் வபயரில் ஒரு உள்ளடங்கிய
வபகோருள் உள்ளது.அதைகோவது பிரஹ்மகோண்டம் அதனத்ததையும் அளந்தைவர் (ஆரகோய்ந்தைவர்) 
எனபகதை.பினவரும் மூனறு அனுவகோகங்கள் அவர் கண்ட உண்தமதய விவரிக்கினறன 

ஐந்தைகோவது அனுவகோகம் 

பூர்புவஸ்ஸஷவரிதி வகோ ஏதைகோஸ்திஸ்கரகோ வ்யகோஹ்ருதைய: /
பூர் (பூ : ) புவ (புவ: )ஸஷவ (சுவ:) இதி வகோ (எனறுதைகோன)ஏதைகோ: ( இந்தை) திஸ்கரகோ (மூனறு ) வ்யகோஹ்ருதைய: 
(மந்திர வசகோற்கள் )

வபகோழிப்புதர : பூ:, புவ:, சுவ: எனற மூனறு மந்திர வசகோற்கள் 

கருத்துதர : ரிஷி உலகங்களும்  அவற்றின நடப்புகளும்  மூனறு கூறுகளகோக அதமவததையும் அதவ பூ;, 
புவ:, சுவ: எனற மந்த்ரங்களகோகவும் கதைவதைகோ ஸ்வரூபங்களகோகவும் தைன ஞகோனத்ருஷ்டியில் ககோண்கிறகோர்.
பூ: எனற கதைவதைகோ ஸ்வரூபம் வதரயறுக்கப்பட்ட வபகோருள்  அதமப்புகதள பதடப்பு அதனத்திலும் 
குறிக்கிறது.

புவ: எனற கதைவதைகோ ஸ்வரூபம் வசயல் அதமப்புகதள பதடப்பு அதனத்திலும் குறிக்கிறது.
சுவ: எனற கதைவதைகோ ஸ்வரூபம் எண்ண அதமப்புகதள  பதடப்பு அதனத்திலும் குறிக்கிறது.
தைகோசகோமுஹஸ்தம தைகோஞ்சதுர்த்தீம் / மகோஹகோசமஸ்ய: பிரகவதையகதை/ மஹ இதி 
தைகோசகோம் (அவற்றின)உ ஹ (முதைனதமயகோககவ) தைகோஞ்(அந்தை )சதுர்த்தீம்(நகோனககோவததை) / மகோஹகோசமஸ்ய: 
(மகோஹகோ சமஸ்யர்) பிரகவதையகதை ஸ்ம (அறிவித்தைகோர்  )/ மஹ: (மஹ:) இதி (எனறு)

வபகோழிப்புதர: மகோஹகோ சமச்யர் அவற்றின முதைனதமயகோன அந்தை நகோனககோவதைகோன  மஹ: எனபததை 
அறிவித்தைகோர் 
தைத்பிரஹ்ம /ஸ ஆத்மகோ / அங்ககோனயனயகோ கதைவதைகோ: /. 
தைத் (அது)பிரஹ்ம (ப்ரஹ்மம்) /ஸ (அவர் ) ஆத்மகோ (ஆத்மகோ) / அங்ககோனி(உறுப்புகள் ) அனயகோ (மற்ற ) 
கதைவதைகோ: (கதைவததைகள் )

வபகோழிப்புதர : அந்தை மஹ: எனபது ப்ரஹ்மம் அல்லது ஆத்மகோ என கூறப்படுகிறது . மற்ற பூ:, புவ:, சுவ: 
எனற கதைவததைகள் அல்லது சக்திகள் இதைனுதடய உறுப்புகள் ஆகும்.

9



பூரிதி வகோ அயம் கலகோக: / புவ இத்யந்தைரிகம் / ஸஷவரித்யவஸநௌ
கலகோக: / மஹ இத்யகோதித்ய: /ஆதித்கயன வகோ வ ஸர்கவ கலகோககோ மஹீயந்கதை /
பூரிதி வகோ அயம் கலகோக: (பூ: எனறுதைகோகன  இந்தை உலகம்) / புவ இத்யந்தைரிகம் (புவ; எனறு வகோனவவளி) / 
சுவரித்யவஸநௌகலகோக: (சுவ: எனறு இந்தை கமல் உலகம்) / மஹ இத்யகோதித்ய: (மஹ: எனறு 
ஆதித்யன) /ஆதித்கயன வகோ வ ஸர்கவ கலகோககோ மஹீயந்கதை (ஆதித்யனகோல்தைகோகன அதனத்து உலகங்களும் 
வபருதம அதடகினறன )   /

வபகோழிப்புதர: உலகங்கதளப் வபகோறுத்தைவதர மஹ: எனனும் ப்ரஹ்மம் அதனத்துஉலகங்கதள 
பதடக்கும் ஆதித்யனகோகவும் பூ:, புவ: சுவ: முதறகய பூவுலகம் வகோனவவளி ,கமல் உலகம் என  
ஆதித்யனகோல் அதைன  உறுப்புகளகோக வபருதம அதடகினறன .

பூரிதி வகோ அக்னி: /புவ இதி வகோயு: / ஸஷவரித்யகோதித்ய: /மஹ இதி சந்திரமகோ: /சந்த்ரமஸகோ வகோவ 
ஜ்கயகோதீகும்ஷி மஹீயந்கதை
பூரிதி வகோ அக்னி: (பூ:எனறுதைகோகன அக்னி ) / புவ இதி வகோயு: (புவ:எனறு வகோயு) / சுவரித்யகோதித்ய: (சுவ: 
எனறு ஆதித்யன) /மஹ இதி சந்திரமகோ: (மஹ: எனறு சந்திரன)/சந்த்ரமஸகோ வகோவ ஜ்கயகோதீகும்ஷி 
மஹீயந்கதை (சந்திரனகோல் அல்லவகோ அதனத்து ஆற்றல் ஒளிகளும் வபருதம அதடகினறன.)

வபகோழிப்புதர : அதனத்து ஆற்றல் ஒளிகதளப் (சக்திகதளப்) வபகோருத்தைவதர மஹ: எனனும் ப்ரஹ்மம் 
அதனத்துசக்திகதளப் பதடக்கும் மனம் எனும்   சந்திரனகோகவும் பூ:, புவ: சுவ: முதறகய 
உருவங்கதளப் பதடக்கும் அக்னி ,வசயதலப் பதடக்கும் வகோயு ,எண்ணங்கதளப்பதடக்கும் ஆதித்யன
என சந்திரனகோல் அதைன உறுப்புகளகோக வபருதம அதடகினறன.

பூரிதி வகோ ரிச: /புவ இதி சகோமகோனி / சுவரிதி யஜேஷகும்ஷி /மஹ இதி ப்ரஹ்ம  / பிரஹ்மணகோ  வகோவ ஸர்கவ 
கவதைகோ  மஹீயந்கதை//
பூரிதி வகோ ரிச: (பூ:எனறுதைகோகன ரிக்கவதைம்) /புவ இதி சகோமகோனி (புவ: எனறு சகோமகவதைம்) / சுவரிதி 
யஜேஷகும்ஷி (சுவ; எனறு யஜேஷர்கவதைம்) /மஹ இதி ப்ரஹ்ம(மஹ: எனறு ப்ரஹ்ம) / பிரஹ்மணகோ  வகோவ 
ஸர்கவ கவதைகோ  மஹீயந்கதை(பிரமத்தைகோல் அல்லவகோ அதனத்து கவதைங்களும் வபருதம அதடகினறன ) //

வபகோழிப்புதர : அதனத்து  ஞகோனங்கதளப்  வபகோருத்தைவதர மஹ: எனனும் ப்ரஹ்மம் அதனத்து 
ஞகோனங்கதளப்  பதடக்கும் ஓம்  எனும் பிரஹ்மமகோகவும்   பூ:, புவ: சுவ: முதறகய பல்கவறு பிரபஞ்ச 
இருப்புகதள அறிவிக்கும் ரிக் கவதைமகோகவும் வசயல்கதள அறிவிக்கும் சகோமகவதைமகோகவும் 
எண்ணங்கதள அறிவிக்கும் யஜேஷர்கவதைமகோகவும் ஓம் எனும் பிரஹ்மத்தைகோல்    அதைன உறுப்புகளகோக 
வபருதம அதடகினறன.

பூரிதி தவ பிரகோண: /புவ இத்யபகோன: / ஸஷவரிதி வியகோன: /மஹகோ இத்யனனம் / அனகனன வகோவ ஸர்கவ 
ப்ரகோணகோ மஹீயந்கதை //
 பூரிதி தவ பிரகோண: (பூ: எனறு அல்லவகோ பிரகோணன )  /புவ இத்யபகோன: (புவ எனறு அபகோனன)  / ஸஷவரிதி 
வியகோன: (ஸஷவ: எனறு வியகோனன) /மஹ: இத்யனனம் (மஹ: எனறு அனனம்) / அனகனன வகோவ ஸர்கவ 
ப்ரகோணகோ மஹீயந்கதை ( அனனத்தைகோல் அல்லவகோ அதனத்து பிரகோணனகளும் வபருதம அதடகினறன)

வபகோழிப்புதர: அதனத்து வகோழ்வுகதளப் வபகோருத்தைவதர, மஹ: எனனும் ப்ரஹ்மம் அதனத்து 
வகோழ்வுகதள அளிக்கும் அனனமகோகவும், பூ:, புவ: சுவ: முதறகய உடல் வகோழ்வகோகவும் , வசயல் 
வகோழ்வகோகவும் , எண்ண வகோழ்வகோகவும் அனனத்தைகோல் அதைன உறுப்புகளகோக வபருதம அதடகினறன .

தைகோ வகோ ஏதைகோஸ் சதைஸ்ரஸ்ச்சதுர்தைகோ / சதைஸ்ரஸ்ச்சதைஸ்கரகோ வ்யகோஹ்ருதைய : /
தைகோ வகோ ஏதைகோஸ் சதைஸ்ரஸ்ச்சதுர்தைகோ (அந்தை நகோனகுதைகோன இந்தை நகோனகுநகோனககோக பிரிக்கப்பட்டதவ ) / 
சதைஸ்ரஸ்ச்சதைஸ்கரகோ வ்யகோஹ்ருதைய : (பதினகோறு வ்யகோஹ்ருதி கதைவததைகளகோக ஆகினறன ) /

வபகோழிப்புதர: பூ:, புவ:, சுவ:, மஹ: எனற நகோனகு வ்யஹ்ருதிகள் ஒவ்வவகோனறும் பதடப்பில்  
நகோனககோகப்பிரிந்து ௧௬ வ்யகோஹ்ருதி கதைவததைகள் ஆகினறன.

தைகோ கயகோ கவதை / ஸ கவதை பிரஹ்ம /ஸர்கவ அஸ்தம கதைவகோ பலிமகோவஹந்தி //
தைகோ கயகோ கவதை (அவற்தற யகோர் அறிகிறகோகனகோ )   / ஸ கவதை பிரஹ்ம (அவன ப்ரஹ்மத்ததை 
அறிகிறகோன)   /சர்கவ அஸ்தம கதைவகோ பலிமகோவஹந்தி (அவனுக்கு இந்தை அதனத்து கதைவர்களும் 
அனனத்ததை வககோண்டு வருகினறனர்) //
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வபகோழிப்புதர: இந்தை வ்யகோஹ்ருதி கதைவததைகளின தைத்துவத்ததை அறிபவன ப்ரஹ்மத்ததை அறிகிறகோன . 
அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்தை அதனத்து கதைவர்களும் தைகோங்கள் பதடக்கும் அனனங்கதள 
சமர்ப்பிக்கினறனர் .

கருத்துதர : பதடப்பில் வபகோருள் வசயல் எண்ணம்   எனபவற்றுக்கு முதறகய இயக்கும் சக்திகதளக் 
குறிக்க பூ:, புவ:, சுவ: எனற மூனறு குறியீடுகள் உள. மகோஹகோசமச்யர் எனனும் ரிஷி பிரபஞ்சத்தில் 
அதனத்ததையும் இயக்கும் சக்தியகோக பிரமத்ததையும் அதைன குறியீடகோக மஹ :எனற மந்த்ரத்ததை கண்டு 
அததை உலகுக்கு வவளியிட்டகோர் . 

வபகோருள் அல்லது இருப்பு பதடப்பில்(1 ) பூவுலககோகவும் .(2 )உருவங்கதளப் பதடக்கும் சக்தியகோகவும் ,(3
) இருப்புகதள குறித்தை ஞகோனத்ததை நல்கும் .ரிக்கவதைமகோகவும் ,(4 )வகோழ்தவ அருளும்  பிரகோணனகோகவும் 
நகோனகுவிதைமகோக வவளிப்படுகிறது
.
வசயல் பதடப்பில் (1 ) வகோனவவளியகோகவும்,(2 ) வசயல் ஆற்றும் சக்தியகோகவும் ,(3 ) வசயல்கதளக்குறித்தை 
ஞகோனத்ததை நல்கும் சகோமகவதைமகோகவும் ,(4 )வசயல் வகோழ்தவ அருளும் அபகோனனகோகவும் நகோனகு விதைமகோக 
வவளிப்படுகிறது . 

எண்ணம்  பதடப்பில் (1 ) கமல் உலகமகோகவும் , (2 ) அறியும் சக்தியகோகவும் (3 )எண்ணத்தின  ஞகோனத்ததை 
நல்கும் யஜேஷர்கவதைமகோகவும், (4 ) எண்ண  வகோழ்தவ அருளும் வ்யகோனனகோகவும் நகோனகுவிதைமகோக 
வவளிப்படுகிறது.

ப்ரஹ்மம் பதடப்பில் (1 ) உலகங்கதளப் பதடக்கும் ஆதித்யனகோகவும் (2 ) வபகோருள், வசயல்,எண்ணம் 
மூனதறயும் அறியும் மனமகோகவும் (3 ) அதனத்து ஞகோனங்கதளயும் கதைகோற்றுவிக்கும் உணர்வகோகிய ஓம் 
எனறும் (4) அதனத்து வகோழ்வுகதளயும் நல்கும் அனனமகோகவும் வவளிப்படுகிறது .
ப்ரஹ்மத்தின வவளிப்பகோடுகளகோகிய இந்தை பதினகோறு சக்திகதளயும் அறிந்தைவன ப்ரஹ்மத்ததை 
அறிந்தைவனகோகிறகோன. அந்தை அறிவகோளிக்கு பிரபஞ்சத்தின அதனத்து சக்திகளும் வதைகோண்டு புரிகினறன
                         

பூ:            +

உருவ/இருப்பு 
அதமப்புகள் 

புவ:         +
 வசயல் 
அதமப்புகள்

சுவ:          +
அனுபவ அதமப்புகள் 

மஹ:
ப்ரஹ்மம் அதனத்து 
அதமப்புகளுக்கும் 
மூலம்
 

+உலகங்கள் ,பூவுலகம்  .    ,  வகோனவவளி   , கமல் உலகம்  , ஆதித்யனஅதனத்து
உலகங்கள்பதடப்பு 
  

+சக்திகள் அக்னி உருவங்க 
தளப்
பதடப்பது 

வகோயு
வசயல் ஆற்றுவது 

ஆதித்யன 
அனுபவ ஞகோனம் 

சந்திரமகோ (மனம்)
அதனத்ததையும் 
அறியும் சக்தி
 

+ஞகோனங்க 
ள் 

ரிக்கவதைம்
இருப்புகதளக்
குறித்தை ஞகோனம் 

சகோமகவதைம்
வசயல்கதள 
ககுறித்தை ஞகோனம் 

யஜேஷர்கவதைம்
எண்ணங்கதளக்குறித்தை
ஞகோனம் 

ஓம் ஞகோனங்கதள 
கதைகோற்றுவிக்கும் 
மூலம் 
 

+வகோழ்வுகள் பிரகோணன உயிர் 
வகோழ்வு 

அபகோனன வசயல் 
வகோழ்வு 

வியகோனனஎண்ண 
வகோழ்வு 

அனனம்அதனத்து 
வகோழ்வுகளுக்கும் 
மூலம

+

இதட உதர

முன அனுவகோகத்தில் இந்தை பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அதனத்தும் (அ-து) ரூபம், சக்தி. ஞகோனம் முதைலியன 
ப்ரஹ்மத்தின உறுப்புகள் என ரிஷி அறிவிக்கிறகோர்.. இதவ அதனத்தும் கூடிய மனிதைனும் ப்ரஹ்மத்தின 
ஒரு சிறுபகுதிகய எனபது இதிலிருந்து வதைளிவகோகிறது.
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அடுத்தை அனுவகோகத்தில் மனிதைனில் ஆரம்பித்து  அவன ப்ரஹ்மத்தில் எவ்வகோறு உதறகிறகோன எனறு ரிஷி 
விளக்குகிறகோர்..அதைற்கு அடுத்தை அனுவகோகத்தில் ப்ரஹ்மத்தில் ஆரம்பித்து அதைனுள் மனிதைன எவ்வகோறு 
உதறகிறகோன எனபது விளக்கப்படுகிறது . இவ்வகோறு மனிதைன ப்ரஹ்மத்தின அங்ககம எனபது நிதல 
நகோட்டப்படுகிறது.  

ஆறகோவது அனுவகோகம் 

ஸ ய ஏகஷகோஅந்தைர்ஹ்ருதைய ஆககோஸ: / தைஸ்மினனயம் புருகஷகோ மகனகோமய: /அம்ருகதைகோ ஹிரண்மய: / 
ஸ ய ஏகஷகோஅந்தைர்ஹ்ருதைய ஆககோஸ:(எவகரகோ அவர் இந்தை ஹ்ருதைய ஆககோசம்  / தைஸ்மினனயம் புருகஷகோ 
மகனகோமய: (அதைனுள் இந்தை மகனகோமயமகோன புருஷன) /அம்ருகதைகோ ஹிரண்மய: (இறப்பில்லகோதைவர் , 
உள்ளவர்  ) /

வபகோழிப்புதர: எவகரகோ அவர் இந்தை ஹ்ருதைய ஆககோசத்ததை சரீரமகோக வககோண்டிருக்கிறகோர். அதைனுள் 
இறப்பில்லகோது (அ-து) வசயல் ஆற்றும் திறதமகயகோடு  அதனத்ததையும் அறியும் மன உருவகோக எனறும் 
உள்ளவர்.

அந்தைகரண தைகோலுகக /ய ஏஷ ஸ்தைன இவகோவலம்பகதை / கஸந்திரகயகோனி: /யத்ரகோவஸநௌ  ககஸகோந்கதை 
விவர்தைகதை/ வ்யகபகோஹ்ய சர்ஷகபகோகல /
அந்தைகரண தைகோலுகக(தைகோதடயின உள்நடுவில்) /ய ஏஷ ஸ்தைன இவகோவலம்பகதை (எந்தை இது முதலக்ககோம்பு 
கபகோல் வதைகோங்குகிறகதைகோ )/ கஸந்திரகயகோனி: ( இதுகவ இந்திரியங்களின வழி ) /யத்ரகோவஸநௌ  ககஸகோந்கதை 
விவர்தைகதை (எங்கு இது கபகோலத்தின கரகோமங்கள் முடியும் பகோகத்தில் சுழித்துக் கிளம்புகிறகதைகோ / 
வ்யகபகோஹ்ய சர்ஷகபகோகல (தைதலக்கபகோலத்தினுள் பிரிந்து ) /

வபகோழிப்புதர : தைகோதடயின உள்நடுவில்  முதலக்ககோம்பு கபகோல் வதைகோங்கும் இதுகவ இந்திரியங்கதள 
அதடயும் வழி.  இந்தை வழி தைதல மண்தட ஓட்டினுள் கரகோமங்கள் முடியும் அடிபகோகத்தில் சுழித்துப் 
பிரிந்து கிளம்புகிறது.

பூரித்யக்வநநௌ பிரதிதிஷ்டதி / புவ இதி வகோவயநௌ / ஸஷவரித்யகோதித்கய / மஹ இதி பிரஹ்மணி /ஆப்கநகோதி 
ஸ்வகோரகோஜ்யம் / ஆப்கநகோதி மனஸஸ்பதிம் /வகோக்பதிஸ் சகஷஸ்பதி: /ஸ்கரகோத்ரபதிர் விக்ஞகோனபதி: / ஏதைத் 
தைகதைகோ பவதி / ஆககோஸஸரீரம் பிரஹ்ம /ஸத்யகோத்ம ப்ரகோணகோரகோமம் மன ஆனந்தைம் / ஸகோந்தி 
ஸம்ருத்தைமம்ருதைம் /இதி பிரகோசன கயகோக்கயகோபகோஸ்வ //

பூரித்யக்வநநௌ பிரதிதிஷ்டதி (பூ: எனறு அக்னியில் நிதல வககோள்கிறகோர்) / புவ இதி வகோவயநௌ(புவ எனறு 
வகோயுவில் ) / ஸஷவரித்யகோதித்கய (சுவ எனறு ஆதித்யனில்) / மஹ இதி பிரஹ்மணி (மஹ எனறு 
பிரஹ்மனில் ) /ஆப்கநகோதி ஸ்வகோரகோஜ்யம்( நகோன எனற தைனித்தைனதமதய அதடகிறகோன) / ஆப்கநகோதி 
மனஸஸ்பதிம்(மன ஆற்றதல அதடகிறகோன) /வகோக்பதிஸ் சகஷஸ்பதி: (வகோக் ஆற்றல்,பகோர்தவ 
ஆற்றல்)/ஸ்கரகோத்ரபதிர் விக்ஞகோனபதி(ககள்வி ஆற்றல் ,பகுத்தைறிவு ஆற்றல்) / ஏதைத் தைகதைகோ பவதி (பினனர் 
இதுவகோக ஆகிறகோன) / ஆககோஸஸரீரம் பிரஹ்ம (ஆககோசகம ப்ரஹ்மத்தின உடலகோகவும்) /சத்யகோத்ம 
ப்ரகோணகோரகோமம் மன ஆனந்தைம்( உள்ளகதை  ஆத்மகோவகோகவும், பிரகோணகன பிரபஞ்ச லீதலயகோகவும்  மனகதை 
ஆனந்தைமகோகவும்) / ஸகோந்தி ஸம்ருத்தைமம்ருதைம்(அதமதி,நிதறவு ,இறவகோதம ) /இதி பிரகோசன 
கயகோக்கயகோபகோஸ்வ (எனறு ப்ரகோசனகயகோக்யகன உபகோசிப்பகோயகோக ) //

வபகோழிப்புதர: (ஹ்ருதைய ஆககோசத்தில் உள்ள ஆத்மகோ இந்தை இந்திரிய வழியில் வசனறு ) பூ: எனறு 
தியகோனித்து அக்னியில் நிதல வபற்று உருவத்ததை அதடகிறகோர். புவ: எனறு தியகோனித்து வகோயுவில் 
நிதலவபற்று வசயல் ஆற்றதல அதடகிறகோர். சுவ: எனறு தியகோனித்து ஆதித்யனில் நிதலவபற்று எண்ண 
அறிவு ஆற்றதல அதடகிறகோர் .மஹ : எனறு தியகோனித்து பிரமனில் நிதலவபற்று பிரமஞகோனத்ததை 
அதடகிறகோர். உடலும் வசயல் ஆற்றலும் அதடந்து நகோன எனனும் தைனித்தைனதமதய அதடகிறகோர்.

 மனதின ஆற்றதல அதடந்து வகோக்,பகோர்தவ, ககட்டல், எண்ணம், பகுத்தைறிவு ஆகியவற்தற 
அதடகிறகோர் பினனர் பகுத்தைறிவின உயரிய நிதலயில் பிரமஞகோனத்ததை அதடகிறகோர் .அதைன விதளவகோக 
நகோன எனனும் தைனித்தைனதமதய அகற்றி ஆககோசகம உடலகோகவும் உளகதை ஆத்மகோவகோகவும் பிரகோணகன 
பிரபஞ்ச லீதலயகோகவும் மனகதை ஆனந்தைமகோகவும் அறிந்து அதமதி,நிதறவு,இறவகோதம எனற 
பிரஹ்மமகோக தைனதன உணர்கிறகோர். ப்ரகோசனகயகோக்யகன இவ்வகோறு உபகோசிப்பகோயகோக.

கருத்துதர : ஆத்மகோ ஒனகற ஆயினும் அது பல ஜீவர்களில் அக்னி, வகோயு, ஆதித்யன முதைலியவர்களின 
சக்தி நிதலவககோள்ளும்கபகோது தைனித்தைனதம வகோய்ந்தை பல ஜீவகோத்மகோக்கள் ஆக உலகங்களில் 
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வசயல்படுகினறனர். உடல்,வசயல்,மனத்தைகோல் பல நிதலகளில் இருக்கும் அவர்களில் சிலர் உயர் 
எண்ணங்கள் ,கூரிய பகுத்தைறிவு மூலம் வமய்ஞகோனம் அதடவதில் முனகனறுகினறனர். பலபிறவிகளில் 
பக்குவமதடந்து பிரஹ்ம உணர்தவ அதடகினறனர்.

உலகங்களில் ஜீவர்கள் ப்ரஹ்மத்தின அங்கங்கள் எனற கூற்று இந்தை  ஞகோனிகளகோல் ஜீவர்களுக்கு 
உபகதைசிக்கப்படுகிறது. கடவுள் ஜீவர்களில் இருந்துகவறுபட்டவர் எனற முந்ததையகூற்றினகோல் சில 
ஜீவர்களுக்கு எழுந்தை ஐயங்கள் இந்தை முடி.வினகோல் அகலுகினறன.

ஏழகோவது அனுவகோகம் 

ப்ருதிவ்யந்தைரிகம் த்வயநௌர்திகஸகோவகோந்தைரதிஸகோ: / அக்னிர்வகோயு ரகோதித்யஸ் சந்திரமகோ நகத்ரகோணி / ஆப 
ஓஷதைகயகோ வனஸ்பதைய ஆககோஸ ஆத்மகோ / இத்யதிபூதைம் / அதைகோத்யகோத்மம் / ப்ரகோகணகோ வ்யகோகனகோ அபகோன 
உதைகோனஸ்ஸ மகோன: /சகஷஸ் ஸ்கரகோத்ரம் மகனகோ வகோக் த்வக் /சர்ம மகோமும்ஸகும்ஸ்நகோவகோஸ்தி மஜ்ஜேகோ
/ஏதைதைதி விதைகோய ரிஷிரகவகோசத் / பகோங்க்தைம் வகோ இதைகும்சர்வம் பகோங்க்கதைதனவ பகோங்தைக்கு ஸ்ப்ருகணகோதீதி //
ப்ருதிவ்யந்தைரிகம் த்வயநௌர்திகஸகோவகோந்தைரதிஸகோ: (ப்ருதிவீ , வகோனவவளி , கமல் உலகம் ,திதசகள்
,இதடதிதசகள் ) / அக்னிர்வகோயு ரகோதித்யஸ் சந்திரமகோ நகத்ரகோணி (அக்னி ,வகோயு ,ஆதித்யன,சந்திரன
,நகத்திரங்கள் )  / ஆப ஓஷதைகயகோ வனஸ்பதைய ஆககோஸ  ஆத்மகோ (நீர்கள், ஓஷதிகள், மரங்கள் , ஆககோசம் , 
ஆத்மகோ ) / இத்யதிபூதைம் (எனறு பதடப்பில் உடனுதறபதவ) / அதைகோத்யகோத்மம் (பினனர் ஆத்மகோவுடன 
உடனுதறபதவ ) / ப்ரகோகணகோ வ்யகோகனகோ அபகோன உதைகோனஸ்சமகோன: (பிரகோணன ,வியகோனன அபகோனன
,உதைகோனன சமகோனன ) ,  /சகஷஸ் ஸ்கரகோத்ரம் மகனகோ வகோக் த்வக் (பகோர்தவ,ககட்டல்  மனது, வகோக்கு , 
ஸ்பரிசம் ), /சர்ம மகோமும்ஸகும்ஸ்நகோவகோஸ்தி மஜ்ஜேகோ ( கதைகோல் ,மகோம்சம் ,தைதசநகோர்கள் ,எலும்பு , 
எலும்புச்கசகோறு ) /ஏதைதைதி விதைகோய ரிஷிரகவகோசத் (இவற்தற ஒனகறகோவடகோனறு உடனுதறயும் குழுக்களகோக 
அறிந்து ரிஷி கூறினகோர்) / பகோங்க்தைம் வகோ இதைகும்சர்வம் பகோங்க்கதைதனவ பகோங்தைக்கு ஸ்ப்ருகணகோதீதி 
(ஐந்துகளகோனதவ இதவ அதனத்தும் ஐந்துகளகோக ஐந்ததை அதடகினறன எனறு ).

வபகோழிப்புதர : ப்ருதிவீ , வகோனவவளி , கமல் உலகம் ,திதசகள் ,இதடதிதசகள் ஆகிய ஐந்தும்  
பிரகோணன ,வியகோனன அபகோனன ,உதைகோனன சமகோனன ஆகிய ஐந்தும் ஒனதற ஒனறு அதடகினறன. அக்னி
,வகோயு ,ஆதித்யன,சந்திரன ,நகத்திரங்கள் ஆகிய ஐந்தும் பகோர்தவ,ககட்டல்  மனது, வகோக்கு , ஸ்பரிசம் 
ஆகிய ஐந்தும் ஒனதற ஒனறு அதடகினறன. நீர்கள், ஓஷதிகள், மரங்கள் , ஆககோசம் , ஆத்மகோ ஆகிய  
ஐந்தும்  கதைகோல் ,மகோம்சம் ,தைதசநகோர்கள் ,எலும்பு , எலும்புச்கசகோறு ஆகிய  ஐந்தும் ஒனதற ஒனறு 
அதடகினறன.

கருத்துதர : உலகங்களும் அவற்றில் ஏற்படும் வகோழ்வு அனுபவங்களும் ஒனதறவயகோனறு 
சகோர்ந்திருக்கினறன. சக்திகளும் வசயல்களும் ஒனதறவயகோனறு சகோர்ந்திருக்கினறன. ஆத்மகோதவச் 
சகோர்ந்தைதவகளும் ஜீவர்கதளச் சகோர்ந்தைதவகளும் ஒனதறவயகோனறு அதடந்திருக்கினறன.
 இருவிதைமகோகவும் ஆரகோய்ந்து ரிஷி பதடப்பதனத்தும் ஆத்மகோவின அங்கங்ககள என அறிவித்துள்ளகோர். 
முன உபகோசதன முடிவில் எழுந்தை ஐயங்களுக்கு விதட கிதடத்துவிட்டது.

1) அதனத்ததையும் உள்ளடக்கிய பிரம்மகோண்டத்தின அதமப்பும் ஆத்மகோவின அங்கங்களகோக 
அதனத்துப்பதடப்பும் விளங்குவதும் வதைளி.வகோகியது 

2) ஜீவகோத்மகோ கடவுளின ஒரு அங்ககம .
 ஆயினும் முன உபகோசதனப்படி  கடவுதள தைனனிலும் கவறகோக வழிபட்டகோலும் ஞகோனத்ததையும் மற்ற 
பயனகதள அதடவதிலும் ஒரு தைதடயும் இல்தல எனபதும் வதைளிவகோகிறது.

இதட  உதர 

வபரும்பகோலகோகனகோருக்கு கமற்கூறிய விளக்கங்கள் இதசவகோனகோதைகோகத்  கதைகோனறும். இந்தை விளக்கங்கதள 
பின பற்றி ஸ்ரீ ரகோமகோனுஜேரின விசிஷ்டகோத்தவதை சித்தைகோந்தைம் அதமந்துள்ளது .கமலும் தசவ தவஷ்ணவ 
சகோக்தை வழிபகோடுகளும் இததை ஒட்டிகய அதமந்துள்ளன.

ஆயினும் ஒருசிலருக்கு கமலும் ஐயங்கள் எழுகினறன. ப்ரஹ்மத்தின அங்கங்ககள பதடப்பு 
அதனத்தும் எனறகோல் பல அளவுக்குட்பட்டதவ கசர்ந்தை ஒனறு மிகப்வபரியதைகோயினும் அதுகபகோனறு பல 
இருக்கும் வகோய்ப்தப மறுக்கமுடியகோது. உவதமக்கு புரகோணங்களில் கககோடிக்கணக்ககோன 
பிரம்மகோண்டங்கள் இருப்பதைகோக வசகோல்லப்படுகிறது. ஆககவ ஆதைகோரமகோக கமலும் ஏகதைனும் அதமப்பு 
உள்ளதைகோ? அது நம் அறிவுக்கு புலப்படுமகோ?  

திரிசங்கு எனனும் ரிஷி இந்தை வினகோவுக்கு விதடககோண விரும்பினகோர். கமலும் ஆரகோய ஒகர வழிதைகோன 
வதைனபட்டது. அதனத்து ஞகோனங்களின மூலம் ஓம் எனற அகரம் எனபது மகோஹசமச்யரகோல் ஏற்கனகவ 
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அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆககவ அவர் அந்தை ஓம் எனற அகரத்ததை குறித்து தைவம்  வசய்தைகோர். அவர் கண்டு
வவளியிட்ட உண்தமகள் அடுத்தை மூனறு  அனுவகோகங்களில் கூறப்படுகினறன.

எட்டகோவது அனுவகோகம்

ஓமிதி பிரஹ்ம /ஒமிதீதைகும் ஸர்வம் / ஓமித்கயதைதைனுக்ருதி ஹஸ்மகோவகோ அப்கயகோஸ்ரகோகவத்யகோஸ்ரகோவயந்தி
/ஓமிதி ஸகோமகோனி ககோயந்தி / ஓகும்கஸகோமிதி ஸஸ்த்ரகோணி ஸகும்ஸந்தி / ஓமித்யத்வர்யு: பிரதிகரம் 
பிரதிக்ருணகோதி / ஓமிதி பிரஹ்மகோ ப்ரவஸநௌதி / ஓமித்யக்நிகஹகோத்ரமனுஜேகோனகோதி / ஓமிதி ப்ரகோஹ்மண: 
ப்ரவக்ஷ்யனனகோஹ ப்ரஹ்கமகோபகோப்னவகோநீதி / ப்ரஹ்தமகவகோபகோப்கநகோதி //

ஓமிதி பிரஹ்ம (ஓம் எனறு பிரஹ்மம் ) /ஒமிதீதைகும் ஸர்வம்(  ஓம் எனறு இந்தை அதனத்தும்)  / 
ஓமித்கயதைதைனுக்ருதி ஹஸ்மகோவகோ அப்கயகோஸ்ரகோகவத்யகோஸ்ரகோவயந்தி (ஓம் எனறு வசகோல்லி இததைத் 
வதைகோடர்ந்து அல்லவகோ ஆரம்பி எனற அனுமதியும் பினனர் கவதைத்ததைக் ககட்கினறனர் ) / ஓமிதி ஸகோமகோனி 
ககோயந்தி (ஓம் எனறு சகோமகவதைம் இதசக்கினறனர் ) / ஓகும்கஸகோமிதி ஸஸ்த்ரகோணி ஸகும்ஸந்தி (ஓம் கசகோம்
எனறு ரிக்கவதைம் உதரக்கினறனர்) / ஓமித்யத்வர்யு: பிரதிகரம் பிரதிக்ருணகோதி(ஓம் எனறு யஜேஷர்கவதி 
அத்வர்யு ஆகமகோதிக்கிறகோர் )  / ஓமிதி பிரம்மகோ ப்ரவஸநௌதி (ஓம் எனறு பிரம்மகோ அதனவதரயும் 
ககோரியத்தில் ஈடுபடுத்துகிறகோர்) / ஓமித்யக்நிகஹகோத்ரமனுஜேகோனகோதி(ஓம் எனறு அக்னிகஹகோத்ரம் வசய்ய 
அனுமதிக்கிறகோர் ) / ஓமிதி ப்ரகோஹ்மண: ப்ரவக்ஷ்யனனகோஹ ப்ரஹ்கமகோபகோப்னவகோநீதி ( ஓம் எனறு 
பிரகோமணன வசகோல்லி ப்ரஹ்மத்ததை அதடகவன எனறு கூறினகோர் ) / 
ப்ரஹ்தமகவகோபகோப்கநகோதி(பிரஹ்மத்ததைகய அதடகினறகோர்) //

வபகோழிப்புதர : .ஓம் எனறு பிரஹ்மம் .ஓம் எனறு இந்தை அதனத்தும். .ஓம் எனறு இததைத் வதைகோடர்ந்து 
அல்லவகோ ஆரம்பி எனற வசகோல்லும் பினனர் கவதைத்ததைக் ககட்கினறனர் .ஓம் எனறு சகோமகவதைம் 
இதசக்கினறனர் . ஓம் கசகோம் எனறு ரிக்கவதைம் உதரக்கினறகோர் . ஓம் எனறு யஜேஷர்கவதி அத்வர்யு 
ஆகமகோதிக்கிறகோர் .ஓம் எனறு பிரம்மகோ அதனவதரயும் ககோரியத்தில் ஈடுபடுத்துகிறகோர்.ஓம் எனறு 
அக்னிகஹகோத்ரம் வசய்ய அனுமதிக்கிறகோர் . ஓம் எனறு பிரகோமணன வசகோல்லி ப்ரஹ்மத்ததை அதடகவன 
எனறு கூறுகிறகோர் .பிரஹ்மத்ததைகய அதடகினறகோர்.

கருத்துதர : முதைல் உபகோசதனயில் “ஓம்” பகன ,இந்த்ரன ,தைகோதைகோ எனறு கபகோற்றப்பட்டகோர். இரண்டகோவது 
உபகோசதனயில் “ஓம்” மஹ: எனனும் பிரமத்ததைக் குறிக்கும் குறியீடகோகப் கபகோற்றப்பட்டகோர். இந்தை 
மூனறகோவது உபகோசதனயில் “ஓம்” எனபகதை ப்ரஹ்மம் எனகிறகோர். ஓம் எனபது கதைவகனகோ அல்லது 
பதடப்பு அதனத்ததையும் உள்ளடக்கிய குறியீகடகோ அல்ல. ஆககவ ரிஷி ஓம் எனற மந்த்ரத்ததை 
சிந்ததையில் இருத்திகய உண்தமதய அறிய தைவம் புரிகிறகோர். அதனத்தும் ஓம் எனறகோல் இது எவ்வகோறு 
எழுந்தைது எழுகிறது எனறு ஆழ்ந்து ஆரகோய்ந்தைகோர் . ஆச்சரியப்படும் முடிவுக்கு வந்தைகோர். ஓம் கவதைம் 
ஒதுபவரிடமிருந்தும் ஆரகோயும் எனனிடமிருந்தும் வதைகோடங்குவதைகோல் நகோம் அதனவருகம ஓம் எனபதைற்கு 
மூலககோரணங்களகோக இருக்ககவண்டும் . ஓம் எனபகதை அதனத்தும் எனபதைகோல் “நகோன” எனறும் உணரும் 
நகோமதனவருகம ஓம் எனற ப்ரஹ்மம் ஒனகற தைவிர கவறில்தல. இததை ஆழ்ந்தை தைவத்தின  மூலம் ரிஷி 
உறுதி வசய்கிறகோர். தைவத்ததை எவ்வகோறு இயற்றுவது எனபது அடுத்தை அனுவகோகத்தில் விவரிக்கப்படுகிறது.

ஒனபதைகோவது அனுவகோகம் 

ருதைஞ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / சத்யஞ்ச  ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / தைபஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / 
தைமஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / ஸமஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / அக்னயஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன
ச / அக்னிகஹகோத்ரம் ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / அதிதையஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / மகோனுஷம் ச 
ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / பிரஜேகோ ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / பிரஜேகோதிஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச / 
சத்யமிதி சத்யவசகோ ரகோதீதைர: /தைப இதி தைகபகோநித்ய: வபநௌருசிஷ்டி: / ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ஏகவதி நகோகககோ 
வமநௌத்கல்ய: /தைத்தி  தைபஸ்தைத்திதைப: //

ருதைஞ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச (வகோழ்வு ஒழுங்குமுதறயும் கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்) / 
சத்யஞ்ச  ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச ( உண்தமதயப் கபகோற்றுதைலும் கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / 
தைபஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச (தைவத்ததையும் கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)   / தைமஸ்ச 
ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச( இந்திரியங்கதள அடக்குதைலும்  கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / 
ஸமஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச (அந்தைக்கரணங்கதள அடக்குதைலும் கவதைத்ததை ஓதுதைலும் 
விளக்குதைலும்)  / அக்னயஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச (அக்னிகதளப் கபகோற்றுதைலும்  கவதைத்ததை 
ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / அக்னிகஹகோத்ரம் ச  ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச (அக்னிகஹகோத்ரத்ததைப் 
கபகோற்றுதைலும்  கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / அதிதையஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச 
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(அதிதிகதளப் கபகோற்றுதைலும்  கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / மகோனுஷம் ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன
ச ( மகோனுடநியதிகதளப் கபகோற்றுதைலும்  கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / பிரஜேகோ ச ஸ்வகோத்யகோய 
ப்ரவசகன ச (சந்தைதிகதள பரகோமரிப்பதும் கவதைத்ததை  ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)  / பிரஜேனஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய 
ப்ரவசகன ச (ருது ககோலங்களில் சந்தைதிகளுக்ககோக மதனவிதயச் கசருவதும்  கவதைத்ததை ஓதுதைலும் 
விளக்குதைலும்)  /பிரஜேகோதிஸ்ச ஸ்வகோத்யகோய ப்ரவசகன ச ( தைனமக்கள் மூலம் சந்தைதி விளங்கச் வசய்வதும் 
கவதைத்ததை ஓதுதைலும் விளக்குதைலும்)   சத்யமிதி சத்யவசகோ ரகோதீதைர: ( (சத்யம் எனறு சத்யவகோக்கினகோல் 
ரகோதீதைரர் ) /தைப இதி தைகபகோநித்ய: வபநௌருசிஷ்டி: ( தைவம் எனறு  நித்யதைபசி வபநௌருசிஷ்டி) / ஸ்வகோத்யகோய 
ப்ரவசகன ஏகவதி நகோகககோ வமநௌத்கல்ய: (கவதைம் ஓதுதைலும் விளக்குதைலும் இவ்வகோறு எனறு வமநௌத்கல்ய 
குலத்தில் பிறந்தை நகோகர் ) /தைத்தி  தைபஸ்தைத்திதைப: (அதுகவ தைவம் அதுகவ தைவம் ) // 

வபகோழிப்புதர : வகோழ்வு ஒழுங்குமுதற , உண்தம கபணுதைல் , தைவம், புலனடக்கம் , மன அடக்கம் , 
அக்னிகதளப் கபகோற்றுதைல்,அக்னிகஹகோத்ரத்ததைப் கபகோற்றுதைல் , அதிதிகதளப் கபகோற்றுதைல் , மகோனிட 
நியதிகதளப் கபகோற்றுதைல் , சந்தைதிகதளப் பரகோமரித்தைல் , ருதுககோலங்களில் மதனவிதயப் புணர்ந்து 
சந்தைதிகதள உண்டகோக்கல், தைனமக்கள் மூலம் சந்தைதி விளங்கச்வசய்தைல் , இதவ அதனத்துடனும் கவதைம் 
ஓதுதைலும் விளக்குதைலும் வசய்யகவண்டும்.ரகோதீதைரர் சத்யவகோக்கினகோல் சத்தியத்ததை 
கபகோற்றகவண்டுவமனறும் , நித்யதைபசி வபநௌருசிஷ்டி தைவம் புரியகவண்டுவமனறும் கூறுகினறனர். 
வசய்வது அதனத்ததையும் கவதைம் ஓதுதைல் விளக்குதைல் கூடகவ வசய்யகவண்டுவமனறு வமநௌத்கல்ய 
குலத்தில் பிறந்தை நகோகர் கூறுகிறகோர். அப்படிவசய்வகதை தைவம் எனறு அறுதியிட்டு உபகதைசிக்கினறகோர். 

கருத்துதர : சத்யம். தைபஸ் முதைலியவற்தற கவதைத்கதைகோடல்லகோமல் தைனிகய உபகோசித்தைகோல் அதவ கமல் 
உலகங்கள், சித்திகள் முதைலியவற்தற அருளலகோம். ஆனகோல் பிரஹ்மஞகோனம் அதடவது நிச்சயமல்ல. 
அகதைமகோதிரி கவதைத்ததை மட்டும் ஓதுவது விளக்குவது எனபவற்றில் ஈடுபட்டு சத்யம், தைபஸ் முதைலிய 
தைர்மங்கதள அனுசரிக்ககோவிடில் புனிதைத்தைனதம அதடயகோது அதைனகோல் உண்தமதய அறியும் கூர்ந்தை புத்தி
அதமயகோது கவதைங்களின உட்வபகோருதள அறிந்து பிரஹ்மஞகோனத்ததை அதடயமுடியகோது.

பத்தைகோவது அனுவகோகம் 

அஹம் வ்ருகஸ்ய கரரிவகோ /கீர்த்தி: பிருஷ்டம் கிகரரிவ / ஊர்த்வபவித்கரகோ வகோஜிநீவ ஸ்வம்ருதைமஸ்மி / 
திரவிணகும் ஸவர்ச்ஸம் / ஸஷகமதைகோ அம்ருகதைகோக்ஷிதை: / இதி த்ரிஸங்கககோர் கவதைகோனுவசனம் //
அஹம் வ்ருகஸ்ய கரரிவகோ (நகோன பதடப்பு எனனும் மரத்ததை   தூண்டுபவன ) /கீர்த்தி: பிருஷ்டம் 
கிகரரிவ (மதலயின உச்சி கபகோனற புககழகோடும் ) / ஊர்த்வபவித்கரகோ வகோஜிநீவ ஸ்வம்ருதைமஸ்மி 
(ஓங்கிஎழும் புனிதைமகோன  சூர்யன கபகோல மங்களமகோன இறவகோதமயகோக உள்களன ) / திரவிணகும் 
ஸவர்ச்சஸம் ( வீர்யம் பதடத்தை  ரசமகோகவும் ) / ஸஷகமதைகோ (சிறந்தை அறிவுத்திறனகோகவும்)அம்ருகதைகோக்ஷிதை: (
கவதைகோம்ருதைத்தைகோல் நதனக்கப்பட்டவனகோகவும் ) / இதி த்ரிஸங்கககோர் கவதைகோனுவசனம் (எனறு 
த்ரிஸங்குவின ஞகோனம் அதடந்தைபின கூறிய மந்திரம் ) //

வபகோழிப்புதர : நகோன பதடப்தப தூண்டுபவன. மதல உச்சி கபகோனறு அதனத்திலும் உயர்ந்தை புககழகோடு 
ஓங்கிஎழும் சூர்யன கபகோல மங்களமகோன இறவகோதமயகோகவும், வீர்யம் பதடத்தை ரசமகோகவும் , சிறந்தை 
அறிவுத்திறனகோகவும், கவதைகோம்ருதைத்தைகோல் நதனக்கப்பட்டவனகோகவும் உள்களன .

கருத்துதர : சரீரம் வசயல் மனம் அதனத்துக்கும் மூலமகோன நகோன எனற உணர்கவ ப்ரஹ்மம். உணர்வின 
அளவற்ற சக்தியகோல் ஞகோனம் ,பகுத்தைறிவு எண்ணம் வசயல் ,வபகோருள் உலகங்கள் பல்விதைபதடப்பு 
அதனத்தும் அதைனிடமிருந்கதை உண்டகோகினறன. பிரமஞகோனம் அதடயும் ஒரு மனிதைன இததைக்ககோணும் 
கபகோது அவனிடமிருந்து எழும் வசகோற்ககள இந்தை மந்திரம்
. 
அத்தவதை சித்தைகோந்தைத்ததை பரப்பிய ஸ்ரீ சங்கரகோச்சகோர்யர் பிரஹ்மகம அதனத்தும் எனற கமற்கூறிய 
கருத்ததைப்கபகோற்றினகோர். மற்ற சித்தைகோந்தைங்களும் இதைன ஒரு வதரயறுக்கப்பட்ட பகுதிகய எனபததை 
விளக்கும்வண்ணம் ஸ்ரீ சங்கரர் எல்லகோ வதைய்வங்கதளப்கபகோற்றியும் , சரணகோகதி தைத்வத்ததைப்கபகோற்றியும் 
துதிகள் இயற்றியுள்ளகோர்.. கமலும் அவர் ஸ்தைகோபித்தை மடங்களில் விக்ரஹகோரகோதைதனகதளயும் 
வதைகோடங்கிதவத்தைகோர் .

பதிவனகோனறகோவது அனுவகோகம்  

கவதைமநூச்யகோசகோர்கயகோ அந்கதைவகோசினமனு ஸகோஸ்தி /சத்யம் வதை /தைர்மம் சர / ஸ்வகோத்யகோயகோனமகோ ப்ரமதை: / 
ஆசகோர்யகோய ப்ரியம் தைனமகோஹ்ருத்ய பிரஜேகோதைந்தும் மகோ வ்யவச்கசத்சஸீ: / ஸத்யகோனன பிரமதிதைவ்யம்/ 
தைர்மகோனன பிரமதிதைவ்யம் /குஸலகோனன பிரமதிதைவ்யம் / பூத்தய ந பிரமதிதைவ்யம் /ஸ்வகோத்யகோய 
ப்ரவசனகோப்யகோம் ந பிரமதிதைவ்யம் // (1 ) 
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கவதைமநூச்யகோசகோர்கயகோ அந்கதைவகோசினமனு ஸகோஸ்தி (கவதைத்ததை வசகோல்லிக் வககோடுத்தைபின குரு  
மகோணவனுக்கு நல்வழி கற்பிக்கிறகோர் ) /சத்யம் வதை (உண்தமகய கபசு) / தைர்மம் சர ( நல்வலகோழுக்கத்ததைக் 
கதடப்பிடி ) / ஸ்வத்யகோயகோனமகோ ப்ரமதை:(  கவதைம் ஓதுதைலில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம்) /ஆசகோர்யகோய 
ப்ரியம் தைனமகோஹ்ருத்ய பிரஜேகோதைந்தும் மகோ வ்யவச்கசத்ஸீ: (ஆசகோர்யனுக்கு விருப்பமகோன வசல்வத்ததைக் 
வககோடுத்து பினனர் மக்கள் ரூபமகோன குலத்வதைகோடதர வவட்டிவிடகோகதை) / ஸத்யகோனன பிரமதிதைவ்யம் 
(உண்தம கபகோற்றுவதில் கவனக்குதறவு  கவண்டகோம்)/ தைர்மகோனன பிரமதிதைவ்யம் (நல்வலகோழுக்கத்ததை 
பினபற்றுவதில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம் ) / குஸலகோனன பிரமதிதைவ்யம்(நலம் கபணுவதில் 
கவனக்குதறவு கவண்டகோம்) / பூத்தய ந பிரமதிதைவ்யம் (வசல்வம் ஈட்டுவதில் கவனக்குதறவு 
கவண்டகோம்) /ஸ்வகோத்யகோயப்ரவசனகோப்யகோம் ந பிரமதிதைவ்யம் (கவதைத்ததை ஓதுவதிலும் விளக்குவதிலும் 
கவனக்குதறவு கவண்டகோம்) // (1 ) 

வபகோழிப்புதர : கவதைத்ததை வசகோல்லிக் வககோடுத்தைபின குரு  மகோணவனுக்கு நல்வழி கற்பிக்கிறகோர்
.உண்தமகய கபசு. நல்வலகோழுக்கத்ததைக்கதடப்பிடி . கவதைம் ஓதுதைலில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம்.

 ஆசகோர்யனுக்கு விருப்பமகோன வசல்வத்ததைக் வககோடுத்து பினனர் மக்கள் ரூபமகோன குலத்வதைகோடதர 
வவட்டிவிடகோகதை .உண்தம கபகோற்றுவதில் கவனக்குதறவு  கவண்டகோம். நல்வலகோழுக்கத்ததை 
பினபற்றுவதில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம் .நலம் கபணுவதில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம் .வசல்வம் 
ஈட்டுவதில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம் .கவதைத்ததை ஓதுவதிலும் விளக்குவதிலும் கவனக்குதறவு 
கவண்டகோம்) . (1 ) 

கதைவபித்ருககோர்யகோப்யகோம் ந பிரமதிதைவ்யம் / மகோத்ருகதைகவகோ பவ / பித்ருகதைகவகோ பவ/ ஆசகோர்யகதைகவகோ பவ
/ அதிதி கதைகவகோ பவ / யகோனயனவத்யகோனி கர்மகோணி / தைகோனிகசவிதைவ்யகோனி / கநகோ இதைரகோணி / 
யகோனயஸ்மகோககும் ஸஷசரிதைகோனி / தைகோனி த்வகயகோபகோஸ்யகோனி / (2 )
கதைவபித்ருககோர்யகோப்யகோம் ந பிரமதிதைவ்யம் (கதைவர்கள் ,பித்ருக்கள் குறித்து வசய்யகவண்டிய ககோர்யங்களில்
கவனக்குதறவு கவண்டகோம் ) / மகோத்ருகதைகவகோ பவ (தைகோதய வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு ) / 
பித்ருகதைகவகோ பவ (தைந்ததைதய வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு)/ ஆசகோர்யகதைகவகோ பவ (ஆசகோர்யதன 
வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு ) / அதிதி கதைகவகோ பவ (அதிதிதய வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு  /
யகோனயனவத்யகோனி கர்மகோணி (ஆனகோல் இவர்களுதடய குற்றமற்ற வசயல்கள் எதவகயகோ ) / 
தைகோனிகசவிதைவ்யகோனி (அதவமட்டும் பினபற்றகவண்டியதவ ) / கநகோ இதைரகோணி (மற்றதவ அல்ல ) / 
யகோனயஸ்மகோககும் சுசரிதைகோனி (எங்கள் அதனவருதடய நல்வலகோழுக்கங்கள் எதவகயகோ ) / தைகோனி 
த்வகயகோபகோஸ்யகோனி (அதவமட்டும் உனனகோல் பினபற்றக்கூடியதவ ) / (2 )
கதைவர்கள் ,பித்ருக்கள் குறித்து வசய்யகவண்டிய ககோர்யங்களில் கவனக்குதறவு கவண்டகோம்  .தைகோதய 
வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு  .தைந்ததைதய வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு . ஆசகோர்யதன 
வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு  .அதிதிதய வதைய்வமகோகக் வககோள்பவனகோக இரு . ஆனகோல் 
இவர்களுதடய குற்றமற்ற வசயல்கள் எதவகயகோ  .அதவமட்டும் பினபற்றகவண்டியதவ . மற்றதவ 
அல்ல  . எங்கள் அதனவருதடய நல்வலகோழுக்கங்கள் எதவகயகோ அதவமட்டும் உனனகோல் 
பினபற்றக்கூடியதவ . (2 )

கநகோ இதைரகோணி / ஏகக சகோஸ்மத்ச்கரயகோகும்கஸகோ பிரகோஹ்மணகோ : /கதைஷகோம் த்வயகோஸகனன 
ப்ரஸ்வஸிதைவ்யம் /ஸ்ரத்தையகோ கதையம் / அஸ்ரத்தையகோகதையம் / ஸ்ரியகோ கதையம் /ஹ்ரியகோ கதையம் / பியகோ கதையம் /
ஸம்விதைகோ கதையம் / அதை யதி கதை கர்மவிசிகித்ஸகோ வகோ வ்ருத்தைவிசிகித்ஸகோ வகோ ஸ்யகோத் /  (3 ) 
கநகோ இதைரகோணி (மற்றதவ அல்ல ) / ஏகக சகோஸ்மத்ச்கரயகோகும்கஸகோ  பிரகோஹ்மணகோ : ( நம்மவரில் 
எவவரல்லகோம் சிறந்தை பிரகோஹ்மணர்ககளகோ /கதைஷகோம் த்வயகோஸகனன ப்ரஸ்வசிதைவ்யம் ( உனனகோல் 
அவர்களுக்கு இருக்தக வககோடுத்து உபசரிக்கப்படகவண்டும்) /ஸ்ரத்தையகோ கதையம் ( நம்பிக்தகயுடன 
வககோடுக்கப்படகவண்டும்) / அஸ்ரத்தையகோகதையம் ( நம்பிக்தகயில்லகோது வககோடுக்கப்பட கவண்டகோம் ) / 
ஸ்ரியகோ கதையம் (தைனனிடமுள்ள வசல்வத்திலிருந்து வககோடுக்கப்படகவண்டும் ) /ஹ்ரியகோ கதையம் 
(குதறகவகோ எனற வவட்கத்துடன வககோடுக்கப்படகவண்டும் ) பியகோ கதையம் (குதறகவகோ எனற 
அச்சத்துடன வககோடுக்கப்படகவண்டும் ) / சம்விதைகோ கதையம் (முதறப்படி வககோடுக்கப்படகவண்டும் ) / அதை 
யதி கதை கர்மவிசிகித்ஸகோ வ்ருத்தைவிசிகித்ஸகோ வகோ ஸ்யகோத் / (கமலும் உனக்கு கவதை கர்மங்கதள 
அனுசரிப்பதிகலகோ உலகநியதிகதள அனுசரிப்பதிகலகோ ஐயங்கள் ஏற்படுமகோயின )  (3 ) 
மற்றதவ அல்ல. நம்மவரில் எவவரல்லகோம் சிறந்தை பிரகோஹ்மணர்ககளகோ  உனனகோல் அவர்களுக்கு 
இருக்தக வககோடுத்து உபசரிக்கப்படகவண்டும்.  நம்பிக்தகயுடன வககோடுக்கப்படகவண்டும்.  
நம்பிக்தகயில்லகோது வககோடுக்கப்பட கவண்டகோம் .தைனனிடமுள்ள வசல்வத்திலிருந்து 
வககோடுக்கப்படகவண்டும். குதறகவகோ எனற வவட்கத்துடன வககோடுக்கப்படகவண்டும். குதறகவகோ எனற
அச்சத்துடன வககோடுக்கப்படகவண்டும். முதறப்படி வககோடுக்கப்படகவண்டும். கமலும் உனக்கு கவதை 
கர்மங்கதள அனுசரிப்பதிகலகோ உலகநியதிகதள அனுசரிப்பதிகலகோ ஐயங்கள் ஏற்படுமகோயின ;
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கய தைத்ர பிரகோஹ்மணகோ: சம்மர்ஸின: /யுக்தைகோ ஆயுக்தைகோ: / அலூககோ  தைர்மககோமகோஸ்யு: / யதைகோ கதை தைத்ர 
வர்கதைரன / தைதைகோ தைத்ர வர்கதைதைகோ: / அதைகோ அப்யகோக்யகோகதைஷஷ / கய தைத்ர பிரகோஹ்மணகோ: ஸம்மர்ஸின: / யுக்தைகோ 
ஆயுக்தைகோ: / அலூககோ தைர்மககோமகோஸ்யு: / யதைகோ கதை கதைஷஷ வர்கதைரன / தைதைகோ கதைஷஷ வர்கதைதைகோ: / ஏஷ 
ஆகதைஸ: /ஏஷ உபகதைஸ: / ஏஷகோ கவகதைகோபநிஷத் / ஏதைதைனுஸகோஸனம் / ஏவமுபகோஸிதைவ்யம் / 
ஏவமுதசதைதுபகோஸ்யம் // (4)

கய தைத்ர பிரகோஹ்மணகோ: ஸம்மர்ஸின: ( அங்கு  சகோஸ்த்ரகோர்த்தை ஆரகோய்ச்சி வசய்யும் திறதம உதடயவர்கள் 
எவர்கள்   /யுக்தைகோ ஆயுக்தைகோ: ( ஈடுபட்டவர்கள் , ஒருமித்தை கருத்து உதடயவர்கள்  / அலூககோ  
தைர்மககோமகோஸ்யு: ( கடுதம தைவிர்த்தை மனமுதடயவர்கள் ,நல்வலகோழுக்கத்தில் விருப்புதடயவர்கள் 
இருக்கினறனகரகோ ) / யதைகோ கதை தைத்ர வர்கதைரன (எவ்வகோறு அவர்கள் அந்தை விஷயத்தில் 
வசயல்படுவகோர்ககளகோ ) / தைதைகோ தைத்ர வர்கதைதைகோ: (அவ்வகோறு அந்தைவிஷயத்தில் வசயல்படுவகோயகோக ) / அதைகோ 
அப்யகோக்யகோகதைஷஷ ( பழிச்வசகோல்களுக்கு ஆளகோகும்கபகோது ) / கய தைத்ர பிரகோஹ்மணகோ: ஸம்மர்ஸின: (அங்கு  
சகோஸ்த்ரகோர்த்தை ஆரகோய்ச்சி வசய்யும் திறதம உதடயவர்கள் எவர்கள்) / யுக்தைகோ ஆயுக்தைகோ: (ஈடுபட்டவர்கள் , 
ஒருமித்தை கருத்து உதடயவர்கள்  )/ அலூககோ  தைர்மககோமகோஸ்யு: (கடுதம தைவிர்த்தை மனமுதடயவர்கள்
,நல்வலகோழுக்கத்தில் விருப்புதடயவர்கள் இருக்கினறனகரகோ) / யதைகோ கதை கதைஷஷ வர்கதைரன (எவ்வகோறு 
அவர்கள் அவற்றில் வசயல்படுவகோர்ககளகோ ) / தைதைகோ கதைஷஷ வர்கதைதைகோ: (அவ்வகோறு அவற்றில் 
வசயல்படுவகோயகோக ) / ஏஷ ஆகதைஸ: (இதுகவ கட்டதள ) /ஏஷ உபகதைஸ: (இதுகவ கபகோதைதன ) / ஏஷகோ 
கவகதைகோபநிஷத் (இதுகவ கவதை உபநிஷதைம்) / ஏதைதைனுஸகோஸனம் ( இதுகவ உத்தைரவு ) / 
ஏவமுபகோஸிதைவ்யம்/ (இவ்வகோகற கதடபிடிக்ககவண்டுவது) ஏவமுதசதைதுபகோஸ்யம் (இவ்வகோறுதைகோன இது 
கபகோற்றப்படகவண்டும் ) // (4)

 அங்கு  சகோஸ்த்ரகோர்த்தை ஆரகோய்ச்சி வசய்யும் திறதம உதடயவர்கள் எவர்கள்    ஈடுபட்டவர்கள் , ஒருமித்தை 
கருத்து உதடயவர்கள் ,கடுதம தைவிர்த்தை மனமுதடயவர்கள் ,நல்வலகோழுக்கத்தில் விருப்புதடயவர்கள் 
இருக்கினறனகரகோ அவர்கள் எவ்வகோறு அந்தை விஷயத்தில் வசயல்படுவகோர்ககளகோ அவ்வகோறு 
அந்தைவிஷயத்தில் வசயல்படுவகோயகோக. பழிச்வசகோல்களுக்கு ஆளகோகும்கபகோது அங்கு  சகோஸ்த்ரகோர்த்தை 
ஆரகோய்ச்சி வசய்யும் திறதம உதடயவர்கள் எவர்கள் ஈடுபட்டவர்கள் , ஒருமித்தை கருத்து உதடயவர்கள்  
கடுதம தைவிர்த்தை மனமுதடயவர்கள் ,நல்வலகோழுக்கத்தில் விருப்புதடயவர்கள் இருக்கினறனகரகோ
,எவ்வகோறு அவர்கள் அவற்றில் வசயல்படுவகோர்ககளகோ அவ்வகோறு அவற்றில் வசயல்படுவகோயகோக ,இதுகவ 
கட்டதள .இதுகவ கபகோதைதன .இதுகவ கவதை உபநிஷதைம் . இதுகவ உத்தைரவு. இவ்வகோகற 
கதடபிடிக்ககவண்டுவது. இவ்வகோறுதைகோன இது கபகோற்றப்படகவண்டும் . (4)

பனனிரண்டகோவது அனுவகோகம் 

ஹரி: ஓம் // ஸனகனகோ மித்ரஸ்ஸம்வருண: / ஸனகனகோ பவத்யர்யமகோ// ஸனன இந்த்கரகோ 
ப்ருஹஸ்பதி: /ஸனகனகோ விஷ்ணுருருக்ரம: / நகமகோ பிரஹ்மகண /நமஸ்கதை வகோகயகோ/ த்வகமவ 
ப்ரத்யகம் ப்ரஹ்மகோஸி / த்வகோகமவ ப்ரத்யகம் பிரஹ்மகோவகோதிஷம்  /ருதைமவகோதிஷம்  / சத்யமவகோதிஷம் / 
தைனமகோமகோவீத்/ த்த்வக்தைகோரமகோவீத் / ஆவீனமகோம்/ ஆவீத்  வக்தைகோரம் /ஓம் ஸகோந்தி: ஸகோந்தி: ஸகோந்தி: //
ஸம் –(மங்களமகோக ), கநகோ (நமக்கு), மித்ர: (மித்ரன) ஸம் (மங்களமகோக), வருண(.வருணன), ஸம் –
(மங்களமகோக ), கநகோ (நமக்கு), பவது (ஆகட்டும்), , ப்ருஹஸ்பதி (ப்ருஹஸ்பதி), ஸம் –(மங்களமகோக ), கநகோ 
(நமக்கு), விஷ்ணு:(எங்கும் உதறபவர் )), உருக்ரம: (எங்கும் வசல்பவர்) நகமகோ (சரணம்) ப்ரஹ்மகண 
(வபரும் மூலகம), நம: (சரணம்), கதை (உனக்கு), வகோகயகோ (ககோற்கற), த்வம் (நீ ), ஏவ (தைகோகன) ப்ரத்யகம் 
(புலனகோல் அறியப்படும்), ப்ரஹ்ம (வபரும் மூலம்), அஸி (உள்ளகோய் ), த்வகோம் (உனதன  ), ஏவ (தைகோகன) ) 
ப்ரத்யகம் (புலனகோல் அறியப்படும்), ப்ரஹ்ம (வபரும் மூலம்), அவகோதிஷம்  (கூறிகனன ) ருதைம் (
பதடப்பின ஒழுங்குமுதற) அவகோதிஷம்  (கூறிகனன ), சத்யம் (இருப்பின தைனதம) அவகோதிஷம்  
(கூறிகனன ), தைத் (அது) மகோம் (எனதன) ஆவீத் (தூண்டியது ), தைத் (அது) வக்தைகோரம் (வசகோல்பவதர ) ஆவீத் 
(தூண்டியது ), ஆவீத்  (ககோத்தைது ) மகோம் (எனதன), ஆவீத் (ககோத்தைது ) வக்தைகோரம் (வசகோல்பவதர ) ஓம் (வபரும் 
மூலம் ) ஸகோந்தி (அதமதி), ஸகோந்தி (அதமதி), ஸகோந்தி (அதமதி),.

வபகோழிப்புதர : உலகங்கதளத் தைகோங்கும் மித்ரகன அறிதவத்தைகோங்கும் வருணகன அறிதவ நல்கும் 
அர்யமகன ,வகோழ்தவ அருளும் இந்திரகன ,ஞகோன வகோக்தக அருளும் ப்ருஹஸ்பதிகய , எங்கும் 
நிதறந்தைவரும் எங்கும் வசல்பவருமகோன சவித்ரு கதைவகன எங்களுக்கு மங்களத்ததை அருள்வீர்களகோக . 
ப்ரஹ்மம் எனற ஆதிமூலகம சரணம் ,வகோழ்வின சக்தியகோகிய  ககோற்கற சரணம் நீதைகோன புலனகோல் 
அறியப்படும் ஆதிமூலமகோக உள்ளகோய் .நீதைகோன புலனகோல் அறியப்படும் ஆதிமூலவமனறு கூறிகனன ., 
பதடப்பின ஒழுங்குமுதற எனறு கூறிகனன , இருப்பின தைனதம எனறு கூறிகனன .அந்தை ஆதிமூலம் 
எனதனத்தூண்டியது  .அந்தை ஆதிமூலம் ஆசிரியதர தூண்டியது .எனதனக்ககோத்தைது  .ஆசிரியதரக்ககோத்தைது 
.ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் உலகில் அதமதி. மனஉலகில் அதமதி.
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ஆனந்தைவல்லி 
ஸஹகோனகோவவது / ஸஹவநநௌ புனக்து / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து / 
மகோவித்விஷகோவதஹ / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: //

ஸஹகோனகோவவது (எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக ) / ஸஹவநநௌ புனக்து (எங்கள் 
இருவதரயும் ஒனறகோகக்  ககோப்பகோரகோக ) / சஹவீர்யம் கரவகோவதஹ (ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச 
வளர்ப்கபகோமகோக ) / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து  (கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன ஒளியூட்டுவதைகோக 
இருக்கட்டும்) / மகோவித்விஷகோவதஹ (வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக) / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: 
(ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி) //

வபகோழிப்புதர : எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக. எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகக்  
ககோப்பகோரகோக  .ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச வளர்ப்கபகோமகோக . கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன 
ஒளியூட்டுவதைகோக இருக்கட்டும் .வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக .ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் 
உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி.

பிரஹ்மவிதைகோப்கநகோதி பரம் / தைகதைஷகோப்யுக்தைகோ / ஸத்யம் ஞகோனம் அனந்தைம் பிரஹ்ம  / கயகோ கவதை நிஹிதைம் 
குஹகோயகோம் பரகம வ்கயகோமன / கஸகோ அஸ்நகதை ஸர்வகோன ககோமகோந்த்ஸஹ / பிரஹ்மணகோ  விபஸ்சிகதைதி /
பிரஹ்மவிதைகோப்கநகோதி பரம் (கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்தைவன பரம்வபகோருதள அதடகிறகோன ) / 
தைகதைஷகோப்யுக்தைகோ (அததைக்குறித்து இந்தை உறுதிவமகோழி ) / சத்யம் ஞகோனம் அனந்தைம் பிரஹ்ம (சத்யமகோனதும், 
ஞகோனமும் முடிவில்லகோதைதும் கவதைம் )   / கயகோ கவதை நிஹிதைம் குஹகோயகோம் பரகம வ்கயகோமன(பரவவளியில்
ஹ்ருதைய குதஹயினுள் தவக்கப்பட்டுள்ள பரம் வபகோருளகோகிய அததை எவன அறிவகோகனகோ ) / கஸகோ 
அஸ்நகதை ஸர்வகோன ககோமகோந்த்ஸஹ (அவன விரும்பிய அதனத்ததையும் துய்த்து மகிழ்கிறகோன ) / 
பிரஹ்மணகோ  விபஸ்சிகதைதி ( கவதைத்தினகோல் அதடந்தை ஞகோனத்தைகோல் எனறு ) /

வபகோழிப்புதர : கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்தைவன பரம்வபகோருதள அதடகிறகோன .அததைக்குறித்து 
இந்தை உறுதிவமகோழி கவதைத்தில் உள்ளது. “கவதைம் சத்தியமகோனது, ஞகோனத்ததை அளிப்பது, முடிவில்லகோதைது . 
பரவவளியில் ஹ்ருதைய குதஹயினுள் தவக்கப்பட்டுள்ள பரம் வபகோருளகோகிய அததை எவன அறிவகோகனகோ 
அவன கவதைஞகோனத்தினகோல்  விரும்பிய அதனத்ததையும் ஒனறுகசர துய்த்து மகிழ்கிறகோன .”

கருத்துதர : இந்தை அனுவகோகத்தில் வசயல் மூலம் ப்ரஹ்மத்ததை ப்பற்றி ஆரகோயப்படுகிறது . வசயல்கள் 
அதனத்திலும் அறிதவப்வபருக்கும் வசயகல சிறந்தைது. .அறிவு கமம்பட கமம்பட விரும்பியததை 
அதடயும் ஆற்றல் கமம்படுகிறது..உதைகோரணமகோக தைகோவரங்கதள விட மிருகங்கள் அறிவில் 
கமம்பட்டிருப்பதைகோல் அவற்றின விரும்பியததை அதடயும் ஆற்றல் அதிகம்.அவற்தற விட சகோதைகோரண 
மனிதைனுக்கும் ,அவதனவிட அறிவகோளிக்கும் இந்தை ஆற்றல் அதிகமகோக உள்ளது. கதைவர்களுக்கும் கமகல 
ஆற்றல்  வபறகவண்டுமகோயின கவதைஞகோனம் ஒனகற வழி . கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்தைவன 
பிரஹ்மகோவின நிதல வதர கவண்டியன கவண்டியவகோகற அதடந்து இனபுறுகிறகோன .
சகோந்கதைகோக்ய உபநிஷத் மந்த்ரம் 8 – 2 - 10  அவதனப்பற்றி இவ்வகோறு கூறுகிறது
 
“ எந்தை விஷயத்தில் அவன கவனம் வசல்கிறகதைகோ , கமலும் எந்தை வபகோருதள விரும்புகிறகோகனகோ 
அவனுதடய சங்கல்பத்தினகோல் அதவ கதைகோனறுகினறன.அவற்தற அதடந்து அவன கமனதமயும் 
மகிழ்ச்சியும் வபறுகிறகோன.”

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோதைகோத்மன ஆககோஸஸ் ஸம்பூதை: / ஆககோஸகோத் வகோயு: / வகோகயகோரக்னி: /அக்கனரகோப : / 
அத்ப்ய: ப்ருதிவீ / ப்ருதிவ்யகோ ஓஷதைய: / ஒஷதீப்கயகோ அனனம் / அனனகோத்புருஷ: /
தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோதைகோத்மன ஆககோஸஸ்ஸம்பூதை: (அதில்  அல்லது இதில்  ஆத்மகோவிலிருந்து ஆககோசம் 
உண்டகோனது ) / ஆககோஸகோத் வகோயு: (ஆககோசத்திலிருந்து ககோற்று) / வகோகயகோரக்னி: (ககோற்றிலிருந்து அக்னி
) /அக்கனரகோப : (அக்னியிலிருந்து நீர்கள்  ) / அத்ப்ய: ப்ருதிவீ (நீர்களிளிருந்து பூமி ) / ப்ருதிவ்யகோ ஓஷதைய: 
(பூமியிலிருந்து பயிர்கள் ) / ஒஷதீப்கயகோ அனனம் (பயிர்களிலிருந்து கசகோறு ) / அனனகோத்புருஷ: 
(கசகோற்றிலிருந்து புருஷன) /

வபகோழிப்புதர : பரவவளியில் அல்லது இதையவவளியில்  ஆத்மகோவிலிருந்து ஆககோசம் உண்டகோனது
.ஆககோசத்திலிருந்து ககோற்று. ககோற்றிலிருந்து அக்னி . அக்னியிலிருந்து நீர்கள்  .நீர்களிலிருந்து பூமி
.பூமியிலிருந்து பயிர்கள் .பயிர்களிலிருந்து கசகோறு. கசகோற்றிலிருந்து புருஷன.
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கருத்துதர : ஆத்மகோவிலிருந்து புருஷன கதைகோனறும் முதறயினகோல் புருஷன பூமி நீர்கள் அக்னி ககோற்று 
ஆககோசம் ஆத்மகோவின பரிணகோமங்ககள எனபது வதைளிவகோகிறது. பூமிதய ஒருவன ஆரகோய்வகோனகோகில் 
அவன முதறகய நீர்கள் அக்னி ககோற்று ஆககோசம் இவற்தறக்கண்டு முடிவில் சத் அல்லது இருப்பு எனற 
ஆத்மகோதவக் ககோண்பகோன . அகதைமகோதிரி புருஷதன ரிஷி ஆரகோய்ந்து அவனுள் அகதை ஆத்மகோதவக் 
ககோண்கிறகோர். இந்தை ஆரகோய்ச்சிகய உபநிஷத்தின பினவரும் அனுவகோகங்களில் விவரிக்கப்படுகிறது. முதைல் 
அனுவகோகம் தமயக்கருத்ததை சுருக்கமகோக அறிவிக்கிறது. இதுபற்றிகய பரவவளியிலும் மனிதைனுள்ளும் 
உள்ள அந்தை ஒகர ஆத்மகோவிலிருந்து இந்தை பதடப்பு உண்டகோகிறது எனபததை” தைஸ்மகோத் வகோ ஏதைஸ்மகோத்வகோ 
‘ எனற வசகோற்களின மூலம் அறிகிகறகோம் .

ஸ வகோ ஏஷ புருகஷகோஅனனரஸமய: / தைஸ்கயதைகமவ ஸிர: / அயம் தைக்ஷிண: பக: / அயமுத்தைர: பக: / 
அயமகோத்மகோ / இதைம் புச்சம் பிரதிஷ்டகோ / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி //
ஸ வகோ ஏஷ புருகஷகோஅனனரஸமய: ( இந்தை புருஷகனகோ முழுதும் அனனரசத்தைகோல் உண்டகோனவன ) / 
தைஸ்கயதைகமவ ஸிர: ( அனனகம அவனுக்கு தைதல) / அயம் தைக்ஷிண: பக: ( அனனம் வலது  பகோகம் / 
அயமுத்தைர: பக: (அனனம் இடது பகோகம்) / அயமகோத்மகோ (அனனம் ஆத்மகோ) / இதைம் புச்சம் பிரதிஷ்டகோ 
(அனனம் கீழ்பக்க ஆதைகோரம் ) / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (இததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் 
உள்ளது) //

வபகோழிப்புதர  இந்தை புருஷகனகோ முழுதும் அனனரசத்தைகோல் உண்டகோனவன. அனனகம அவனுக்கு தைதல. 
அனனம் வலது  பகோகம் .அனனம் இடது பகோகம் .அனனம் ஆத்மகோ. அனனம் கீழ்பக்க ஆதைகோரம்
.இததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது.

கருத்துதர : அனனகககோசம் முழுதும் அனனத்தைகோகலகய இயங்குகிறது. உடலியக்கம் தைகோனகோக 
அனனத்தைகோல் இயங்குவது நகோம் அதனவரும் அறிந்தைகதை..பூமியின பரிணகோமம் மனிதைனில் 
அனனமகோகத்கதைகோனறுகினறது.ஒரு புருஷன தைதலயினகோல் புலனகள் மூலம் உலதக அறிகிறகோன
.உடலினவலது இடது பகோகங்கள் வசயல்புரிய உதைவுகினறன. ஆத்மகோ புருஷனின அதனத்து 
அனுபவங்கதளயும் உணர்கிறது. ஆதைகோரம் புருஷதனத் தைகோங்குகிறது.. அனனகககோசத்தில் அதனத்துகம 
அனனமகோக உள்ளது. இந்தை அனனமய புருஷன நகோம் ககோணும் இந்தை வவளி உலதகக் ககோண்பதில்தல . 
அனனமயகககோசத்தில் மட்டும் வகோழும் ஜீவனகளுக்கு உதைகோரணமகோக விததைகதளக் கூறலகோம் .இவற்றில் 
உயிர் உள்ளது .ஆனகோல் பூமியில் விததைத்து நீர்விடும்வதர இது அனனகககோசம் ஒனறில் மட்டும் 
வகோழ்கிறது.
. 
இரண்டகோவது அனுவகோகம் 

அனனகோத்தவ பிரஜேகோ: பிரஜேகோயந்கதை / யகோ: ககோஸ்ச ப்ருதிவீகும்ஸ்ரிதைகோ: / அகதைகோ அனகனதனவ ஜீவந்தி / 
அததைனதைபியனத்யதை : / அனனகும்ஹி பூதைகோனகோம் ஜ்கயஷ்டம் / தைஸ்மகோத் ஸர்வவநௌஷதைமுச்யகதை / ஸர்வம் 
தவ கதை அனனமகோப்னுவந்தி / கய அனனம் ப்ரஹ்கமகோபகோஸகதை /  அனனகும்ஹி பூதைகோனகோம் ஜ்கயஷ்டம் / 
தைஸ்மகோத் ஸர்வவநௌஷதைமுச்யகதை / அனனகோத் பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை / ஜேகோதைகோனயனகனன வர்தைந்கதை / அத்யகதை 
அத்திச பூதைகோனி / தைஸ்மகோதைனனம் தைதுச்யதை இதி 

அனனகோத்தவ பிரஜேகோ: பிரஜேகோயந்கதை (அனனத்திலிருந்துதைகோன பிரகோணிகள்  உண்டகோகினறனர்)  / யகோ: ககோஸ்ச 
ப்ருதிவீகும்ஸ்ரிதைகோ: ( யகோர் எவவரல்லகோம் பூமிதய அதடந்துள்ளகோர்ககளகோ) / அகதைகோ அனகனதனவ ஜீவந்தி
(பினனர் அனனத்தினகோகலகய வகோழ்கினறனர் ) / அததைனதைபியனத்யதை : (பினனர் முடிவில் இதைனிடகம 
வசல்கினறனர்) / அனனகும்ஹி பூதைகோனகோம் ஜ்கயஷ்டம் ( அனனகம பிரகோணிகளுக்கு மூத்தைது )/ தைஸ்மகோத் 
ஸர்வவநௌஷதைமுச்யகதை (அதைனகோல் அதனவருக்கும் மருந்து என கூறப்படுகிறது ) / ஸர்வம் தவ கதை 
அனனமகோப்னுவந்தி (அதனத்து அனனங்கதளயுகம அவர்கள் அதடகினறனர்  / கய அனனம் 
ப்ரஹ்கமகோபகோஸகதை (எவர் அனனத்ததை ப்ரஹ்மமகோக உபகோசிக்கினறகோர்ககளகோ ) /  அனனகும்ஹி பூதைகோனகோம் 
ஜ்கயஷ்டம் (அனனகம பிரகோணிகளுக்கு மூத்தைது )/ தைஸ்மகோத் சர்வவநௌஷதைமுச்யகதை (அதைனகோல் 
அதனவருக்கும் மருந்து என கூறப்படுகிறது )  / அனனகோத் பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை (அனனத்திலிருந்து 
பிரகோணிகள் பிறக்கினறனர் )/ ஜேகோதைகோனயனகனன வர்தைந்கதை (பிறந்தைதவ அனனத்தினகோல் வளர்கினறன ) / 
அத்யகதை அத்திச பூதைகோனி(உண்ணப்படுகிறது,உண்கிறது பிரகோணிகளகோல்/கதள  / தைஸ்மகோதைனனம் தைதுச்யதை 
இதி (அதைனகோல் அனனம் [உண்பது ] என கூறப்படுகிறது )

வபகோழிப்புதர : அனனத்திலிருந்துதைகோன பிரகோணிகள்  உண்டகோகினறனர். யகோர் எவவரல்லகோம் பூமிதய 
அதடந்துள்ளகோர்ககளகோ. பினனர் அனனத்தினகோகலகய வகோழ்கினறனர் .பினனர் முடிவில் இதைனிடகம 
வசல்கினறனர். அனனகம பிரகோணிகளுக்கு மூத்தைது .அதைனகோல் அதனவருக்கும் மருந்து என 
கூறப்படுகிறது. எவர் அனனத்ததை ப்ரஹ்மமகோக உபகோசிக்கினறகோர்ககளகோ அதனத்து அனனங்கதளயுகம 
அவர்கள் அதடகினறனர்  .அனனகம பிரகோணிகளுக்கு மூத்தைது .அதைனகோல் அதனவருக்கும் மருந்து என 
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கூறப்படுகிறது .அனனத்திலிருந்து பிரகோணிகள் பிறக்கினறனர் .பிறந்தைதவ அனனத்தினகோல் வளர்கினறன. 
பிரகோணிகளகோல் உண்ணப்படுகிறது பிரகோணிகதள உண்கிறது அதைனகோல் அனனம் [உண்பது ] என 
கூறப்படுகிறது .

கருத்துதர : அனனத்ததை ஒருவன ப்ரஹ்மம் எனறு உபகோசிப்பது எனபதின வபகோருள் அவன 
அனனத்ததைப்பற்றி முழுதும் ஆரகோய்ந்து அறியகவண்டும்..பல்வதக அனனங்கதள எப்படி உற்பத்தி 
வசய்யகவண்டும்.அவற்தற எவ்வகோறு பயனபடுத்தைகவண்டும் எனபகதை.. அப்படி உபகோசிப்பவனகோன 
பிரமவித்  பிரமமகோகிற அனனத்ததை கவண்டியபடி அதடவகோன. 

முனனர் ஹ்ருதையவவளி அல்லது பரவவளி என கூறப்பட்டவகோறு இங்கும் முனனர் அனனத்ததைப்பற்றி 
பிரகோணிகள் கநகோக்கிலும் பினனர் அனனத்தின கநகோக்கிலும் கூறப்படுகிறது .முனனர் கநகோக்கு பிரகோணியின 
தைனிப்பட்ட கநகோக்கு .அதைகோவது வ்யஷ்டி கநகோக்கு .பினனர் கநகோக்கு அனனத்தின முழுதமயகோன கநகோக்கு 
அதைகோவது சமஷ்டி கநகோக்கு. இவ்வகோகற பினவரும் கககோசங்களிலும் வ்யஷ்டி சமஷ்டி கநகோக்குகள் 
விளக்கப்படுகினறன..

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோதைனனரஸமயகோத் / அனகயகோஅந்தைர ஆத்மகோ பிரகோணமய; / கதைதனஷபூர்ண: / ஸ வகோ 
ஏஷபுருஷ விதை ஏவ / தைஸ்ய புருஷ விதைதைகோம் / அனவயம் புருஷவிதை: /தைஸ்ய பிரகோண ஏவ ஸிர: / வ்யகோகனகோ 
தைக்ஷிண: பக: / அபகோன உத்தைர: பக: / ஆககோஸ ஆத்மகோ / ப்ருதிவீ புச்சம் பிரதிஷ்டகோ / தைதைப்கயஷ 
ஸ்கலகோகககோ பவதி //

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோதைனனரஸமயகோத்(அதிலிருந்கதைகோ இதிலிருந்கதைகோ அனனரசமயத்திலிருந்து) / 
அனகயகோஅந்தைர ஆத்மகோ பிரகோணமய; (கவறகோக உள்கள பிரகோணமய ஆத்மகோ )/ கதைதனஷபூர்ண (அதைனகோல் 
இது நிதறந்தைது)  / ஸ வகோ ஏஷபுருஷ விதை ஏவ (அதுவும் இந்தை புருஷன மகோதிரிகய ) / தைஸ்ய புருஷ 
விதைதைகோம்(அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ) / அனவயம் புருஷவிதை: (ஒட்டிகய இந்தைபுருஷவிதைம்) /தைஸ்ய பிரகோண ஏவ 
ஸிர: (அதைற்கு பிரகோணகன தைதல ) / வ்யகோகனகோ தைக்ஷிண: பக: (வியகோனன வலதுபகோகம்) / அபகோன உத்தைர: 
பக: (அபகோனன இடதுபகோகம் ) / ஆககோஸ ஆத்மகோ (ஆககோசம் ஆத்மகோ ) / ப்ருதிவீ புச்சம் பிரதிஷ்டகோ (பூமி 
கீழ்பக்க ஆதைகோரம் ) / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (இததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது)  //

வபகோழிப்புதர : பிரகோணிகளிலிருந்கதைகோ அனனத்திலிருந்கதைகோ உள்ள அனனரசமயத்திலிருந்து. கவறகோக 
உள்கள பிரகோணமய ஆத்மகோ உள்ளது. அதைனகோல் இந்தை அனனமயகககோசம்  நிதறந்தைது. அந்தை பிரகோணமய 
கககோசமும்  இந்தை அனனமயகககோசம்  மகோதிரிகய .அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ஒட்டிகய இந்தை பிரகோணமய 
புருஷவிதைம். அதைற்கு பிரகோணகன தைதல. வியகோனன வலதுபகோகம். அபகோனன இடதுபகோகம். ஆககோசம் ஆத்மகோ
. பூமி கீழ்பக்க ஆதைகோரம் . இததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது. 

கருத்துதர : இந்தை பிரகோணமயபுருஷன நீர்களின பரிணகோமம். உலகத்ததை பிரகோணனகோல் அறிகிறகோன. 
வ்யகோனனகோலும், அபகோனனகோலும் வசயல்புரிகிறகோன..சரீரத்தில் உள்ள ஆத்மகோ ஆககோசத்தைகோல் 
உணர்கிறகோன.பூமி இவனுக்கு ஆதைகோரம் .இவனும் நகோம் ககோணும் வவளிஉலதகக் ககோண்பதில்தல
.அனனமய,பிரகோணமய கககோசங்களில் மட்டும்வகோழும் ஜீவனகளுக்கு தைகோவரங்கதள உதைகோரணமகோகக் 
வககோள்ளலகோம் .

பிரகோணம் கதைவகோ அனுப்ரகோணந்தி /மனுஷ்யகோ: பஸவஸ்ச்ச கய /ப்ரகோகணகோ ஹி பூதைகோனகோமகோயு: / தைஸ்மகோத் 
ஸர்வகோயுஷமுச்யகதை / ஸர்வகமவ தை ஆயுர்யந்தி / கய பிரகோணம் ப்ரஹ்கமகோபகோஸகதை / ப்ரகோகணகோ ஹி 
பூதைகோனகோமகோயு: / தைஸ்மகோத் சர்வகோயுஷமுச்யதை இதி / தைஸ்தயஷ ஏவ சகோரீர ஆத்மகோ / ய; பூர்வஸ்ய /
பிரகோணம் கதைவகோ அனுப்ரகோணந்தி (கதைவர்கள் பிரகோணதன ஒட்டிகய வகோழ்கினறனர்)  /மனுஷ்யகோ: 
பசவஸ்ச்ச கய (மனிதைர்கள், மிருகங்களும் எதவகயகோ ) /ப்ரகோகணகோ ஹி பூதைகோனகோமகோயு: (பிரகோணனதைகோன 
பிரகோணிகளின வகோழ்வு ) / தைஸ்மகோத் சர்வகோயுஷமுச்யகதை( ஆதைலகோல் அதனத்துக்கும் வகோழ்வு எனக் 
கூறப்படுகிறது )  / சர்வகமவ தை ஆயுர்யந்தி ( அவர்கள் அதனவருகம வகோழ்தவ அதடகினறனர்)/ கய 
பிரகோணம் ப்ரஹ்கமகோபகோசகதை ( எவர்கள் பிரகோணதன ப்ரஹ்மம் எனறு உபகோசிக்கினறனகரகோ / ப்ரகோகணகோ ஹி 
பூதைகோனகோமகோயு (பிரகோணனதைகோன பிரகோணிகளின வகோழ்வு )/ தைஸ்மகோத் சர்வகோயுஷமுச்யதை இதி (ஆதைலகோல் 
அதனத்துக்கும் வகோழ்வு எனக் கூறப்படுகிறது ) / தைஸ்தயஷ ஏவ சகோரீர ஆத்மகோ / ய; பூர்வஸ்ய / (அவனுக்கு 
முனனவன ஆத்மகோ எதுகவகோ அது சரீரம் )

வபகோழிப்புதர : கதைவர்கள் பிரகோணதன ஒட்டிகய வகோழ்கினறனர். மனிதைர்கள், மிருகங்களும் எதவகயகோ 
அதவயும் . பிரகோணிகளின வகோழ்வு பிரகோணனகோல்தைகோன. ஆதைலகோல் அதனத்துக்கும் வகோழ்வு எனக் 
கூறப்படுகிறது . எவர்கள் பிரகோணதன ப்ரஹ்மம் எனறு உபகோசிக்கினறனகரகோ அவர்கள் அதனவருகம 
வகோழ்தவ அதடகினறனர். பிரகோணனதைகோன பிரகோணிகளின வகோழ்வு .ஆதைலகோல் அதனத்துக்கும் வகோழ்வு எனக்
கூறப்படுகிறது .அவனுக்கு முனனவன ஆத்மகோ எதுகவகோ அது சரீரம்
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கருத்துதர : ப்ரகோணமயபுருஷனுக்கு சரீரம் அனனமய புருஷனின ஆத்மகோவகோக அதமகிறது. அனனமய 
புருஷனுக்கு ஆத்மகோ அனனகம ஆதைலகோல் பிரகோணமய புருஷனின சரீரம் அனனத்தைகோலகோகியது.. எவர்கள் 
பிரகோணதன ப்ரஹ்மம் எனறு உபகோசிக்கினறனகரகோ அவர்கள் நீண்ட ஆயுதள அதடகினறனர் .

தைஸ்மகோத் வகோ ஏதைஸ்மகோத் பிரகோணமயகோத் / அனகயகோ அந்தைர ஆத்மகோ மகனகோமய:/ கதைதனஷபூர்ண: / ஸ வகோ 
ஏஷ புருஷ விதை ஏவ / தைஸ்ய புருஷ விதைதைகோம் / அனவயம் புருஷ விதை: / தைஸ்ய யஜேஷகரவ ஸிர: / ரிக் தைக்ஷிண:
பக: / ஸகோகமகோத்தைர : பக: / ஆகதைஸ ஆத்மகோ / அதைர்வகோங்கிரஸ: புச்சம் பிரதிஷ்டகோ / தைதைப்கயஷ 
ஸ்கலகோகககோ பவதி //

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோத்பிரகோணமயகோத்(அதிலிருந்கதைகோ இதிலிருந்கதைகோ பிரகோண மயத்திலிருந்து) / 
அனகயகோஅந்தைர ஆத்மகோ மகனகோமய; (கவறகோக உள்கள மகனகோ மய ஆத்மகோ )/ கதைதனஷபூர்ண (அதைனகோல் 
இது நிதறந்தைது)  / ஸ வகோ ஏஷபுருஷ விதை ஏவ (அதுவும் இந்தை புருஷன மகோதிரிகய ) / தைஸ்ய புருஷ 
விதைதைகோம்(அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ) / அனவயம் புருஷவிதை: (ஒட்டிகய இந்தைபுருஷவிதைம்) /தைஸ்ய யஜேஷகரவ 
ஸிர: (அதைற்கு யஜேஷர்கவதைகம தைதல ) / ரிக்  தைக்ஷிண: பக: ( ரிக்கவதைம்  வலதுபகோகம்) /  ஸகோகமகோத்தைர: பக: 
( சகோமகவதைம்  இடதுபகோகம் ) / ஆகதைஸ  ஆத்மகோ (கட்டதள  ஆத்மகோ ) / அதைர்வகோங்கிரஸ: புச்சம் பிரதிஷ்டகோ 
(ஆஸ்ரம தைர்மங்கள்  கீழ்பக்க ஆதைகோரம் ) / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (இததைக்குறித்தும் இந்தை 
கவதைமந்த்ரம் உள்ளது)  

வபகோழிப்புதர : ப்ரகோணனிலிருந்கதைகோ பிரகோணமய ஜீவனகளிலிருந்கதைகோ பிரகோணமயத்திலிருந்து கவறகோக 
உள்கள உள்ள மகனகோமயகோத்மகோவினகோல் இது நிதறந்தைது . அந்தை மகனகோமயகககோசமும் பிரகோணமயகககோசம் 
கபகோலகவ உள்ளது. அந்தை புருஷ விதைத்ததை ஒட்டிகய இந்தை மகனகோமய புருஷ விதைமும். அதைற்கு 
யஜேஷர்கவதைகம தைதல .ரிக்கவதைம் வலதுபகோகம். சகோமகவதைம் இடதுபகோகம். கவதைத்தின கட்டதளககள 
ஆத்மகோ. ஆஸ்ரம தைர்மங்கதள அதடவிக்கும் அதைர்வண கவதைகம ஆதைகோரம். இததைக்குறித்தும் இந்தை 
கவதைமந்த்ரம் உள்ளது. 

கருத்துதர : இந்தை மகனகோமயபுருஷன அக்னியின பரிணகோமம். நகோம் ககோணும் வவளி உலகு இவனகோல் 
ககோணப்படுவகதை . வகோழ்வில் கவதைங்கள் அறிவிக்கும் கட்டதளகளுக்கு ஏற்ப வசயல்கதள புரிய 
கவண்டும் என ரிஷி அறிவிக்கிறகோர். இந்தை கககோசத்தில் வகோழும்  ஜீவனகளுக்கு ஒரு சிறிய அளவுக்கு 
மிருகங்கதளயும் , முழு அளவுக்கு மனிதைர்கதளயும்  உதைகோரணமகோகக் வககோள்ளலகோம்.

.யகதைகோவகோகசகோ நிவர்த்தைந்கதை / அப்ரகோப்ய மனஸகோ ஸஹ / ஆனந்தைம் பிரஹ்மகணகோ வித்வகோன / ந பிகபதி 
கதைகோசகநதி / தைச்தயஷ ஏவ ஸகோரீர ஆத்மகோ / ய: பூர்வஸ்ய /
.யகதைகோவகோகசகோ நிவர்த்தைந்கதை(எங்கிருந்து கவதைங்கள் திரும்பிவிடுகினறனகவகோ ) / அப்ரகோப்ய மனஸகோ ஸஹ 
(மனதுடன கூட அதடயகோமல் ) / ஆனந்தைம் பிரஹ்மகணகோ வித்வகோன( கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்து 
ஆனந்திக்கும்  அறிஞன ) / ந பிகபதி கதைகோசகநதி( எப்கபகோதும் அச்சத்ததை அதடவதில்தல  எனறு) / 
தைஸ்தயஷ ஏவ ஸகோரீர ஆத்மகோ  / ய: பூர்வஸ்ய (அதைற்கு முனனவன ஆத்மகோ எதுகவகோ அது சரீரம் )
வபகோழிப்புதர : கவதைமந்த்ரங்கதளக் கூறி கட்டதளயிடப்பட்ட கர்மங்கதளச் வசய்பவன , 
கவதைமந்த்ரங்களின உட்வபகோருதள அறிந்து எப்கபகோதும் அச்சத்ததை அதடயகோமல் ஆனந்தைத்திகலகய 
திதளத்திருக்கும் அறிஞனின நிதலதய அதடவதில்தல.பிரகோணமயனின ஆத்மகோவகோகிய ஆககோசகம 
மகனகோமயனின சரீரம் .

கருத்துதர : மகனகோமயகககோசத்தில் புரியக்கூடிய சிறந்தைவசயல் கவதைங்களின கட்டதளப்படி கர்மகோக்கதள
வசய்து தைன மனதில் எழும் விருப்பங்கதள பூர்த்தி வசய்துவககோள்வகதை. இதைனகோல் ருதைத்துக்கு இதசந்தை 
முதறயில் இவ்வுலகிலும் ,கமல் உலகங்களிலும் இனபம் அதடயலகோம். ஆனகோல் இதைனமூலம் 
கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்தைவன நிதலதய அதடயமுடியகோது. அந்தை நிதலயில்தைகோன எப்கபகோது 
இந்தை இனபம் முடிந்துவிடுகமகோ எனற அச்சம் இல்லகோமல் ஆனந்தைமகோக இருக்க இயலும்.

தைஸ்மகோத் வகோ ஏதைஸ்மகோனமகனகோமயகோத் / அனகயகோ அந்தைர ஆத்மகோ விஞ்ஞகோன மய:/ கதைதனஷபூர்ண: / ஸ 
வகோ ஏஷ புருஷ விதை ஏவ / தைஸ்ய புருஷ விதைதைகோம் / அனவயம் புருஷ விதை: / தைஸ்ய ஸ்ரத்ததைவ சிர: / ருதைம்  
தைக்ஷிண: பக: / ஸத்யமுத்தைர : பக: / கயகோக  ஆத்மகோ / மஹ: புச்சம் பிரதிஷ்டகோ / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ 
பவதி //

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோத் மகனகோமயகோத்(அதிலிருந்கதைகோ இதிலிருந்கதைகோ மகனகோ மயத்திலிருந்து) / 
அனகயகோஅந்தைர ஆத்மகோ விஞ்ஞகோனமய; (கவறகோக உள்கள விஞ்ஞகோனமய அதைகோவது நண்ணறிவு மய  
ஆத்மகோ )/ கதைதனஷபூர்ண (அதைனகோல் இது நிதறந்தைது)  / ஸ வகோ ஏஷபுருஷ விதை ஏவ (அதுவும் இந்தை 
புருஷன மகோதிரிகய ) / தைஸ்ய புருஷ விதைதைகோம்(அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ) / அனவயம் புருஷவிதை: (ஒட்டிகய 
இந்தைபுருஷவிதைம்) /தைஸ்ய ஸ்ரத்ததைவ ஸிர: (அதைற்கு நம்பிக்தககய  தைதல ) / ருதைம்  தைக்ஷிண: பக: (
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ஒழுங்குமுதற   வலதுபகோகம் ) சத்தியமுத்தைர: பக: (உண்தம வலதுபகோகம்)/ கயகோக  ஆத்மகோ(ஒனறுதைல் 
ஆத்மகோ  ) / மஹ: புச்சம் பிரதிஷ்டகோ (பிரபஞ்சகம கீழ்பக்க ஆதைகோரம் ) / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி 
(இததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது) 

வபகோழிப்புதர : மகனகோமயத்திலிருந்கதைகோ மகனகோமயஜீவனகளிலிருந்கதைகோ கவறகோக உள்கள உள்ள 
விஞ்ஞகோனமய(நண்ணறிவு) ஆத்மகோவகோல் நிதறந்தைது . அந்தை விஞ்ஞகோனமயகககோசமும் மகனகோமயகககோசம் 
கபகோலகவ உள்ளது. அந்தை புருஷ விதைத்ததை ஒட்டிகய இந்தை விஞ்ஞகோனமய புருஷ விதைமும். அதைற்கு 
வசய்யும் ககோரியத்தில் நம்பிக்தககய தைதல. மஹ: எனனும் பிரபஞ்சத்தின ஒழுங்குமுதறகய அதைன 
வலதுபகோகம் . உண்தமகய இடதுபகோகம் . பிரபஞ்சத்ததைப் பற்றிய உண்தமஞகோனத்தில் ஒனறுதைகல அதைன
ஆத்மகோ , இததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது.

கருத்துதர : இந்தை விஞ்ஞகோனமய புருஷன வகோயுவின பரிணகோமம் . உலகில் நகோம் புலனகளகோல் 
ககோண்பதைற்கு பின உள்ள உண்தமதய இவனகோல்தைகோன நகோம் அறியமுடிகிறது . ககோணும் உலகின பின 
உண்தம எனன எனறு ஆரகோய்வதைற்கு, அப்படிப்பட்ட உண்தம உள்ளது. அது ஒழுங்குமுதறக்கு 
உட்பட்டது. அததை நகோம் அறியமுடியும் எனற இந்தை மூனறு வசயல்களிலும் நம்பிக்தக இருந்தைகோல்தைகோன 
வசயல்புரியமுடியும். உதைகோரணமகோக நம்தமப்கபகோல் புலனகளகோல் அறியும் மிருகங்களுக்கு இந்தை 
கககோசத்தில் வசயல்புரியும் வகோய்ப்கப இல்தல. இந்தை நம்பிக்தகயின அடிப்பதடயில் வசயல்பட்டுதைகோன 
ஐனஸ்டீன எனற விஞ்ஞகோனி பிரபஞ்சத்தில் கதைகோனறும் அதனத்து வபகோருள்களும் ஒகர சக்தியின 
பல்கவறு பரிணகோமங்ககள என அறிவித்தை உண்தமதய  புலனகளுக்கு அப்பகோற்பட்டு அறிகிகறகோம்
.அகதைமகோதிரி சககோவல்லியில்  திரிசங்கு எனற வமய்ஞகோனி ஆழ்ந்தை ஆரகோய்ச்சிக்குப்பின அறிவித்தை  
பிரபஞ்சம் அதனத்துகம ஒரு உணர்விலிருந்து விரிந்து பிரிந்தைது  எனற உண்தமதய  புலனகளுக்கு 
அப்பகோற்பட்டு அறிகிகறகோம். இந்தை கககோசத்தில்  ஓரளவு இவ்வுலகில் வகோழும் மனிதைர்களும் வபருமளவு  
அறிஞர்களும் வமய்ஞகோனிகளும் முற்றிலும்  கமல் உலகங்களில் வகோழும் கதைவர்களும் அடங்குவர்.
விஞ்ஞகோனம் யக்ஞம் தைனுகதை / கர்மகோணி தைனுகதை அபி ச /விஞ்ஞகோனம் கதைவகோ: ஸர்கவ / பிரஹ்ம 
ஜ்கயஷ்டமுபகோஸகதை / விஞ்ஞகோனம் பிரஹ்ம கசத் கவதை / தைஸ்மகோச்கசனன ப்ரமகோத்யதி / ஸரீகர பகோப்மகனகோ
ஹித்வகோ / ஸர்வகோன ககோமகோன ஸமஸ்னுதை இதி / தைஸ்தயஷ ஏவ ஸகோரீர ஆத்மகோ / ய: பூர்வஸ்ய /
விஞ்ஞகோனம் யக்ஞம் தைனுகதை ( நண்ணறிகவ கவள்விதயப் பதடக்கிறது ) / கர்மகோணி தைனுகதை அபி ச 
(பலவிதை விதனகதளயும் பதடக்கிறது) /விஞ்ஞகோனம் கதைவகோ: ஸர்கவ (நண்ணறிகவ கதைவர்கள் 
அதனவரும்) / பிரஹ்ம ஜ்கயஷ்டமுபகோஸகதை (மூத்தைதைகோன கவதைத்ததை உபகோசிக்கினறனர் ) / விஞ்ஞகோனம் 
பிரஹ்ம கசத் கவதை (நண்ணறிகவ கவதைம் என அறிவகோனகோகில்) / தைஸ்மகோச்கசனன ப்ரமகோத்யதி (அந்தை 
அறிவில் தைடுமகோற்றம் இல்லகோவிடில் ) / ஸரீகர பகோப்மகனகோ ஹித்வகோ (சரீரத்தில் உள்ள பகோபத்ததை அகற்றி ) / 
ஸர்வகோன ககோமகோன ஸமஸ்னுதை இதி( அதனத்து விருப்பங்கதளயும் அதடகிறகோன எனறு) / தைஸ்தயஷ ஏவ 
ஸகோரீர ஆத்மகோ / ய: பூர்வஸ்ய /(அதைற்கு முனனவன ஆத்மகோ எதுகவகோ அது சரீரம் ).

வபகோழிப்புதர : நண்ணறிகவ கவள்விதயப் பதடக்கிறது. பலவிதை விதனகதளயும் பதடக்கிறது. 
நண்ணறிகவ கதைவர்கள் அதனவரும்.அவர்கள்  மூத்தைதைகோன கவதைத்ததை உபகோசிக்கினறனர். நண்ணறிகவ 
கவதைம் என அறிவகோனகோகில், அந்தை அறிவில் தைடுமகோற்றம் இல்லகோவிடில் ,சரீரத்தில் உள்ள பகோபத்ததை 
அகற்றி  அதனத்து விருப்பங்கதளயும் அதடகிறகோன எனறு(கூறுகிறது.) அதைற்கு முனனவன ஆத்மகோ 
எதுகவகோ அது சரீரம் 

கருத்துதர : ஐனஸ்டீன சக்தி ஒனகற அதனத்துப் வபகோருள்களகோகவும் பரிணமிக்கிறது எனபததைக்ககோண 
நண்ணறிவகோல் வசயல்முதறகதள அதமக்கிறகோர்..ஒரு உணர்கவ அதனத்துப் பிரபஞ்சம் எனபததை 
அறிய  ரிஷி கவள்வி முதறகதள அதமக்கிறகோர். ஆககவ கவண்டும்பயனுக்ககற்ப நண்ணறிவு 
வசயல்முதறகதளயும் கவள்விமுதறகதளயும் அதமக்கிறது .. ஒருவன கவதைகம நண்ணறிவு என 
தைடுமகோற்றமில்லகோமல் அறிவகோனகோகில் தைனனிடம் உள்ள பகோபங்கதள அதைனமூலம் அகற்றி 
கவண்டும்பயனகதள அதடவகோன.

தைஸ்மகோத் வகோ ஏதைஸ்மகோத்விக்ஞகோனமயகோத் / அனகயகோ அந்தைர ஆத்மகோஆனந்தை மய:/ கதைதனஷபூர்ண: / ஸ வகோ 
ஏஷ புருஷ விதை ஏவ / தைஸ்ய புருஷ விதைதைகோம் / அனவயம் புருஷ விதை: / தைஸ்ய ப்ரியகமவ ஸிர: / கமகோகதைகோ  
தைக்ஷிண: பக: / பிரகமகோதை உத்தைர : பக: / ஆனந்தை  ஆத்மகோ / பிரஹ்ம புச்சம் பிரதிஷ்டகோ / தைதைப்கயஷ 
ஸ்கலகோகககோ பவதி //

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோத் விஞ்ஞகோனமயகோத்(அதிலிருந்கதைகோ இதிலிருந்கதைகோ விஞ்ஞகோன  மயத்திலிருந்து) / 
அனகயகோஅந்தைர ஆத்மகோஆனந்தைமய; (கவறகோக உள்கள ஆனந்தைமய  ஆத்மகோ )/ கதைதனஷபூர்ண (அதைனகோல் 
இது நிதறந்தைது)  / ஸ வகோ ஏஷபுருஷ விதை ஏவ (அதுவும் இந்தை புருஷன மகோதிரிகய ) / தைஸ்ய புருஷ 
விதைதைகோம்(அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ) / அனவயம் புருஷவிதை: (ஒட்டிகய இந்தைபுருஷவிதைம்) /தைஸ்ய ப்ரியகமவ 
ஸிர: (அதைற்கு விருப்பகம   தைதல ) / கமகோகதைகோ  தைக்ஷிண: பக: ( மகிழ்ச்சிகய   வலதுபகோகம் ) பிரகமகோதை 
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உத்தைர: பக: (வபருமகிழ்ச்சி இடதுபகோகம்)/ ஆனந்தை  ஆத்மகோ (ஆனந்தைம் ஆத்மகோ  ) / பிரஹ்ம  புச்சம் 
பிரதிஷ்டகோ ( ப்ரஹ்மகம   கீழ்பக்க ஆதைகோரம் ) / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (இததைக்குறித்தும் இந்தை 
கவதைமந்த்ரம் உள்ளது) 

தைஸ்மகோத்வகோ ஏதைஸ்மகோத் விஞ்ஞகோனமயகோத்(அதிலிருந்கதைகோ இதிலிருந்கதைகோ விஞ்ஞகோன  மயத்திலிருந்து) / 
அனகயகோஅந்தைர ஆத்மகோஆனந்தைமய; (கவறகோக உள்கள ஆனந்தைமய  ஆத்மகோ )/ கதைதனஷபூர்ண (அதைனகோல் 
இது நிதறந்தைது)  / ஸ வகோ ஏஷபுருஷ விதை ஏவ (அதுவும் இந்தை புருஷன மகோதிரிகய ) / தைஸ்ய புருஷ 
விதைதைகோம்(அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ) / அனவயம் புருஷவிதை: (ஒட்டிகய இந்தைபுருஷவிதைம்) /தைஸ்ய ப்ரியகமவ 
ஸிர: (அதைற்கு விருப்பகம   தைதல ) / கமகோகதைகோ  தைக்ஷிண: பக: ( மகிழ்ச்சிகய   வலதுபகோகம் ) பிரகமகோதை 
உத்தைர: பக: (வபருமகிழ்ச்சி இடதுபகோகம்)/ ஆனந்தை  ஆத்மகோ (ஆனந்தைம் ஆத்மகோ  ) / பிரஹ்ம  புச்சம் 
பிரதிஷ்டகோ ( ப்ரஹ்மகம   கீழ்பக்க ஆதைகோரம் ) / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (இததைக்குறித்தும் இந்தை 
கவதைமந்த்ரம் உள்ளது) 

வபகோழிப்புதர : விஞ்ஞகோனத்திலிருந்கதைகோ விஞ்ஞகோனமய ஜீவனகளிலிருந்கதைகோ விஞ்ஞகோன  மயத்திலிருந்து,
கவறகோக உள்கள ஆனந்தைமய  ஆத்மகோ. அதைனகோல் இது நிதறந்தைது. அதுவும் இந்தை புருஷன மகோதிரிகய. 
அந்தைபுருஷவிதைத்ததை ஒட்டிகய இந்தைபுருஷவிதைம். அதைற்கு விருப்பகம தைதல. மகிழ்ச்சிகய   வலதுபகோகம். 
வபருமகிழ்ச்சி இடதுபகோகம். ஆனந்தைம் ஆத்மகோ  . ப்ரஹ்மகம   கீழ்பக்க ஆதைகோரம். இததைக்குறித்தும் இந்தை 
கவதைமந்த்ரம் உள்ளது.

கருத்துதர : இந்தை ஆனந்தைமய கககோசம்  ஆககோசத்தின பரிணகோமம். ஆனந்தைம் அதடயும் 
அடிப்பதடயிகலகய எல்லகோ கககோசங்களிலும் வசயல்கள் புரியப்படுகினறன .இந்தைகககோசத்தில் ஓரளவு 
மனிதைர்களும் வபருமளவு கதைவர்களும் முற்றிலும் வமய்ஞகோனிகளும் மூனறகோம் பதைத்தில் வகோழும் 
ப்ருஹஸ்பதி பிரஜேகோபதி பிரம்மகோ முதைலிய கதைவர்களும் அடங்குவர் 

அஸனகனவ ஸ பவதி / அஸத்ப்ரஹ்கமதி.கவதை கசத் / அஸ்தி ப்ரஹ்கமதி கசத்கவதை / ஸந்தைகமனம் தைகதைகோ
விதுரிதி / தைஸ்தயஷ சகோரீர ஆத்மகோ / ய: பூர்வஸ்ய /
 அஸனகனவ ஸ பவதி(இல்லகோதைதுகபகோல அவன ஆகிறகோன) / அசத்ப்ரஹ்கமதி.கவதை கசத் ( இல்லகோதைது 
ப்ரஹ்மம் எனறு அறிபவன ) / அஸ்தி ப்ரஹ்கமதி கசத்கவதை (இருக்கிறது ப்ரஹ்மம் எனறு அறிபவன )  / 
ஸந்தைகமனம் தைகதைகோ விதுரிதி (இருப்பவனகோக இவதன அதைனகோல் அறிகினறனர் ) / தைஸ்தயஷ ஸகோரீர 
ஆத்மகோ / ய: பூர்வஸ்ய / (அதைற்கு முனனவன ஆத்மகோ எதுகவகோ அது சரீரம் ).

வபகோழிப்புதர : இல்லகோதைது ப்ரஹ்மம் எனறு அறிபவன இல்லகோதைதுகபகோல ஆகிறகோன. 
இருக்கிறது.ப்ரஹ்மம் எனறு அறிபவதன அதைனகோல் இருப்பவனகோக அறிகினறனர். அப்படி 
இருப்பவனுக்கு ஆனந்தைமயகககோசத்தின ஆத்மகோவகோகிய ஆனந்தைம் சரீரமகோகிறது 

கருத்துதர : ரிஷி கககோசங்களின ஆரகோய்ச்சியில் ஆனந்தைகம ஜீவகோத்மகோக்கள் எனறு அறிகிறகோர் . அதனத்து 
ஜீவகோத்மகோக்களுக்கும் ஆதைகோரம் ப்ரஹ்மம் .ஆககவ வதைகோடர்ந்து பிரஹ்மத்ததைப்பற்றிய ஆரகோய்ச்சியில் 
ஈடுபடுகிறகோர். பிரஹ்மசூத்ரத்தில் வியகோசபகவகோன கூறியவகோறு கவதைகம பிரஹ்மத்ததைப்பற்றி அறியும் 
வழி எனபதைகோல் கவதைத்தின துதணதய நகோடுகிறகோர். 

கவதைம் ப்ரஹ்மத்ததை” சத் “ அல்லது “ இருப்பு “ எனறு அறிவிக்கிறது. இருப்பில் உணர்வும் உணர்வில் 
ஆனந்தைமும் ஒடுங்கி வசயலற்ற நிதலகய “ நிர்குணப்ரஹ்மம் “ எனப்படுகிறது .
.அந்தைநிதலயில் இருப்பு இருந்தைகோலும் அததை உணர உணர்வு வசயலற்ற நிதலயில் உள்ளதைகோல் அது 
இல்லகோதம கபகோலும் வககோள்ளலகோம் 

“ நிர்குண ப்ரஹ்மம் “ எனபது தைனதமகள் இல்லகோ அழிவில்லகோ வபருநிதல .
அது  “இருப்பும்” அல்ல , “இல்லகோதைதும்” அல்ல.
அது  “உணர்வும்” அல்ல . “உணர்வில்லகோதைதும்”  அல்ல.
அது  “ஆனந்தைமும் (வசயல்) “ அல்ல , “ஆனந்தைமில்லகோதைதும்” அல்ல .
அது முற்றும் சமநிதலயில் , நம் இந்திரியங்கள் , வகோக், மனம். புத்தி அதனத்துக்கும் அப்பகோற்பட்ட 
நிதலயில் உள்ளது. அததை நகோம் எவ்வகோறும் அறிய  இயலகோது. ஆனகோல் ஒனற இயலும். 
பிரஹ்மத்ததைப்பற்றி ஆரகோய்ச்சி வசய்யும் ஜீவகோத்மகோ நிர்குணப்ரஹ்மத்ததைப்பற்றி அறியவிரும்பி அதில் 
ஈடுபட்டகோல் முடிவில் நிர்குணப்ரஹ்மத்கதைகோடு ஒனறிவிடுவகோன. அப்கபகோது அவன இல்லகோதைதுகபகோல 
ஆகிவிடுவகோன.

நம் அறிவிற்க்கப்பகோற்பட்ட  முதறயில் நிர்குணப்ரஹ்மத்தில் அதைன சக்தியினகோகலகய  மகோறுபகோடு 
அதமகிறது. நிர்குணப்ரஹ்மத்தில் “இல்லகோதம” எனற பரவவளியும் அந்தை பரவவளியில் சத் (இருப்பு), 

23



சித் (உணர்வு), ஆனந்தைம் (வசயல்) எனற தைனதமககளகோடு சகுண . ப்ரஹ்மம் கதைகோனறுகிறது. இதுவும் 
அழிவில்லகோப் வபருநிதலயகோக, நம் அறிவிற்க்கப்பகோற்பட்ட நிதலயில் உள்ளது .இததை அறிய விரும்பும் 
ஜீவகோத்மகோ சகுண பிரஹ்மத்கதைகோடு ஒனறுவகோன. இப்படிப்பட்ட ஜீவகோத்மகோதைகோன பிரம்மகோண்டத்தில் 
முதைலகோகத் கதைகோனறும் பிரஹ்மகோ . இவதர பிரம்மகோண்டத்தில் எல்கலகோரும் உள்ளவரகோக அறிகினறனர்.
நம் அறிவிற்க்கப்பகோற்பட்ட  முதறயில், சகுண ப்ரஹ்மம் உணர்வுப் பரவவளியில் (சிற்றம்பலம்) 
கணக்கற்ற ப்ரஹ்மகோண்டங்கதள கதைகோற்றுவிக்கிறது . “இருப்பு” ப்ரஹ்மகோண்டமகோகவும் “உணர்வு” நகோன 
பிரம்மகோ எனற ஆணவமகோகவும் , ஆனந்தைம் எனபது பிரம்மகோவின வசயலகோகவும் (சரீரமகோகவும்) தைகோனகோகத் 
கதைகோனறுகினறன.

அதைகோகதைகோ அனுப்ரஸ்னகோ: / உகதைகோஅவித்வகோனமும் கலகோகம் ப்கரத்ய / கஸ்சன கச்சதீ / ஆகஹகோ 
வித்வகோனமும் ப்கரத்ய கஸ்சித் ஸமஸ்னுதைகோ உ /
அதைகோகதைகோ அனுப்ரஸ்னகோ: (இதைனபின எழும் ககள்விகள் ) / உகதைகோஅவித்வகோனமும் கலகோகம் ப்கரத்ய / 
கஸ்சன கச்சதீ (ஞகோனம் அதடயகோதைவன ஆயினும் எவகனனும்  இறந்தைபின இந்தை பிரமகலகோகத்திற்கு 
வசல்கிறகோனகோ?) / ஆகஹகோ வித்வகோனமும் ப்கரத்ய கஸ்சித் ஸமஸ்னுதைகோ உ(ஞகோனம் அதடந்தைவன எவனும்  
மரித்தைபின இந்தை பிரமகலகோகத்ததை அதடகிறகோனகோ?) /

வபகோழிப்புதர : இதைனபின எழும் ககள்விகள். ஞகோனம் அதடயகோதைவன ஆயினும் எவகனனும்  
இறந்தைபின இந்தை பிரமகலகோகத்திற்கு வசல்கிறகோனகோ? ஞகோனம் அதடந்தைவன எவனும்  மரித்தைபின இந்தை 
பிரமகலகோகத்ததை அதடகிறகோனகோ?

கருத்துதர : இந்தை ககள்விகளின கநகோக்கம் , பதடப்பு எவ்வகோறு நிகழ்கிறது.? இறந்தைபின பிரஹ்மகலகோகம்
ஞகோனம் இல்லகோவிடினும் அதடயலகோம் எனறகோல் அப்கபகோது இறக்கும்வதர இவ்வுலகில் கவண்டியன 
வபறுவதைற்கு உரிய வசயல்கதள மட்டும் வசய்வது அறிவுதடதம .ஏவனனில் இவ்வுலகில் கவண்டியன 
வபற்று இனபமகோக வகோழ்ந்து பினனர் பிரஹ்மகலகோகத்திலும் இனபமகோக இருக்கலகோம். இறந்தைபின ஞகோனம்
அதடயகோமல்  பிரஹ்மகலகோகம் கபகோகமுடியகோது  எனறகோல் ஞகோனம் அதடந்தைவன நிச்சயமகோக 
பிரஹ்மகலகோகத்ததை அதடவகோன எனறு உறுதியகோகக்கூறமுடியுமகோ? அப்படி எனறகோல் ஞகோனம் அதடயச் 
வசய்யும் முயற்சி வபகோருளுள்ளது.

பினனர் வரும் விளக்கங்கள் இந்தை ககள்விகளுக்கு பதிலகோக அதமகினறன. சுருக்கமகோக ஞகோனம் 
அதடயகோதைவன அவன விதனகளுக்ககற்ப கககோசங்களில் உள்ள உலகங்களில் வகோழ்வகோன. ஞகோனம் 
அதடந்தைவன ஐந்து கககோசங்கதளயும் கடந்து பிரஹ்மத்துடன ஒனறி விரும்பியவகோறு அனுபவங்கதள 
அதடவகோன.

கஸகோ அககோமயதை / பஹஷஸ்யகோம் பிரஜேகோகயகயதி / ஸதைகபகோ அதைப்யதை / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ / இதைகும் 
ஸர்வமஸ்ருஜேதை / யதிதைம் கிஞ்ச / தைத்ஸ்ருஷ்ட்வகோ / தைகதைவகோனுப்ரகோவிஸத் / தைதைனுப்ரவிஸ்ய / சச்சத்யச்சகோ 
அபவத் / நிருக்தைம் சகோநிருக்தைம் ச / நிலயனம் சகோநிலயனம் ச / விஞ்ஞகோனம் சகோவிஞ்ஞகோனம் ச / ஸத்யம் 
சகோனருதைம் ச ஸத்யமபவத் / யதிதைம் கிஞ்ச / தைத்ஸத்யமித்யகோசககதை / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி //
கஸகோ அககோமயதை (அவர் [பிரம்மகோ ] விரும்பினகோர்) / பஹஷஸ்யகோம் பிரஜேகோகயகயதி (பலவகோக ஆகக்கடகவன
, பிறப்கபனகோக எனறு  / ஸதைகபகோ அதைப்யதை ( அவர் தியகோனம் வசய்தைகோர் ) / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ (அவர் தியகோனம் 
வசய்து  / இதைகும் ஸர்வமஸ்ருஜேதை (இந்தை அதனத்ததையும் வவளிப்படுத்தினகோர் ) / யதிதைம் கிஞ்ச (எந்தை 
இதவ அதனத்ததையும் ) / தைத்ஸ்ருஷ்ட்வகோ (அததைப்பதடத்து ) / தைகதைவகோனுப்ரகோவிஸத் (
அந்தைபதடப்பினுள்களகய உட்புகுந்தைகோர் )  / தைதைனுப்ரவிசஸ்ய (அதைனுட்புகுந்து ) / சச்சத்யச்சகோ அபவத் 
(ககோண்பதும் ககோணப்படகோதைதைகோகவும் ஆனகோர்) / நிருக்தைம் சகோநிருக்தைம் ச( அறிதவ வளர்க்கும் 
வசகோற்களகோகவும்  அறியகோதமதய அளிக்கும் வசகோற்களகோகவும்  ) / நிலயனம் சகோநிலயனம் ச (ஆதைகோரமகோக 
உள்ளதைகோகவும்  ஆதைகோரமகோக இல்லகோதைதைகோகவும்  ) / விஞ்ஞகோனம் சகோவிஞ்ஞகோனம் ச  ( நண்ணறிவகோகவும்  
அறியகோதமயகோகவும்  ) / சத்யம் சகோனருதைம் ச ( வமய்யும் வபகோய்யுமகோக ) சத்யமபவத் ( பிரம்மகோ ஆனகோர்) / 
யதிதைம் கிஞ்ச(எது இது எதுவகோயினும்) / தைத்சத்யமித்யகோசககதை (அது பிரம்மகோ எனறு வசகோல்கினறனர் ) / 
தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (அததைக்குறித்தும் இந்தை கவதை மந்த்ரம் உள்ளது ) //

வபகோழிப்புதர :அவர் [பிரம்மகோ ] விரும்பினகோர்). பலவகோக ஆகக்கடகவன , பிறப்கபனகோக எனறு   அவர் 
தியகோனம் வசய்தைகோர் . அவர் தியகோனம் வசய்து இந்தை அதனத்ததையும் வவளிப்படுத்தினகோர் . எந்தை இதவ 
அதனத்ததையும் ,அததைப்பதடத்து, அந்தைபதடப்பினுள்களகய உட்புகுந்தைகோர். அதைனுட்புகுந்து 
ககோண்பதும் ககோணப்படகோதைதைகோகவும் ஆனகோர் . அறிதவ வளர்க்கும் வசகோற்களகோகவும் அறியகோதமதய 
அளிக்கும் வசகோற்களகோகவும் ,ஆதைகோரமகோக உள்ளதைகோகவும்  ஆதைகோரமகோக இல்லகோதைதைகோகவும் , நண்ணறிவகோகவும் 
அறியகோதமயகோகவும் , வமய்யும் வபகோய்யுமகோக  பிரம்மகோ ஆனகோர். எது இது எதுவகோயினும் அது பிரம்மகோ 
எனறு வசகோல்கினறனர். அததைக்குறித்தும் இந்தை கவதை மந்த்ரம் உள்ளது .
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கருத்துதர :  சகுண பிரமத்திலிருந்து தைகோனகோகத் கதைகோனறிய பிரம்மகோ பிரம்மகோண்டத்தில் உலகங்கதளயும் 
ஜீவரகோசிகதளயும் பதடக்கிறகோர். தைன க்ரியகோசக்தியின (உண்டகோக்கும் ஆற்றல்) மூலம் அதனத்ததையும் 
பதடக்கிறகோர் . ஜீவ சரீரங்களில் உயிர் வககோடுக்க அதனத்திலும் உட்புகுந்து உயிரகோகிறகோர். தைன 
ஞகோனசக்தியின ( அறிவு ஆற்றல் ) மூலம் ஜீவர்களில் பலவிதைமகோன அறிவுத்திறனகதள பதடக்கிறகோர். 
இதவ மட்டும் இருந்தைகோல் அதனத்து சரீரங்களில் உள்ள உயிர்களும் தைகோம் பிரம்மகோவின கூகற எனபததை 
அறிய வல்லதைகோகி வமய்ஞகோனம் அதடயுமகோதைலகோல் பதடப்பு நிதலக்ககோது , தைகோகன கமலும் வபருககோது. 
ஆககவ தைன இச்சகோசக்தியின (விரும்பும் ஆற்றல்) மூலம் அறியகோதமதயயும் அதைனவிதளவகோக ருதைத்துக்கு
எதிரகோன வபகோய்தமதயயும் பதடக்கிறகோர். இதைனகோல் பிறப்புக்கு தைக்கவகோறு அறிவுவபற்று ஜீவரகோசிகள் 
தைகோம் பிரம்மகோவின கூறு எனபததை மறந்து நகோன எனற ஆணவம் அதடந்து தைங்கள் விருப்பபடி 
வசயல்கதள உலகில் ஆற்றுகினறன. இந்தை விதனப்பயனகளுக்குத் தைக்கவகோறு  ஜீவரகோசிகள் கமல்,கீழ் 
உலகங்கதள அதடந்து பதடப்பு  நிதலக்கிறது ,வபருகுகிறது .

அஸத்வகோ இதைமக்ர ஆஸீத் / தைகதைகோ தவ ஸதைஜேகோயதை / தைதைகோத்மகோநகும் ஸ்வயமகுருதை / 
தைச்மகோத்தைத்ஸஷக்ருதைமுச்யதை இதி / ரகஸகோதவ ஸ: / ரஸக்குஹ்கயவகோயம் லப்த்வகோ ஆனந்தீபவதி / 
கககோஹ்கயவகோனயகோத்க: ப்ரகோண்யகோத் /யகதைஷ ஆககோஸ ஆனந்கதைகோ ந ஸ்யகோத் / ஏஷ ஹ்கயவகோனந்தையகோதி
/யதைகோஹ்கயதவஷ ஏதைஸ்மினனத்ருஸ்கயஅநகோத்ம்கய அநிருக்கதைஅநிலயகனஅபயம் பிரதிஷ்டகோம் 
விந்தைகதை / அதைகஸகோஅபயம் ககதைகோ பவதி / யதைகோஹ்கயதவஷ ஏதைஸ்மினனுதைரமந்தைரம் குருகதை / அதை தைஸ்ய 
பயம் பவதி / தைத்கவவ பயம் விதுகஷகோ மனவகோனஸ்ய /தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி //
அஸத்வகோ இதைமக்ர ஆஸீத் (நிர்குண ப்ரஹ்மம் தைகோன இதைனமுன இருந்தைது) / தைகதைகோ தவ ஸதைஜேகோயதை 
(அதிலிருந்துதைகோன சகுணப்ரஹ்மம் உண்டகோகியது ) / தைதைகோத்மகோநகும் ஸ்வயமகுருதை (அது தைனதன 
பிரம்மகோவகோக வசய்தைது ) / தைச்மகோத்தைத்ஸஷக்ருதைமுச்யதை இதி (அதைனகோல் அததை நனகுவசய்யப்பட்டது எனறு 
வசகோல்லப்படுகிறது ) / ரகஸகோதவ ஸ: ( அவர் [ப்ரஹ்மகோனந்தை ] ரசகம ) / ரஸக்குஹ்கயவகோயம் லப்த்வகோ 
ஆனந்தீபவதி (ரசத்ததை அதடந்துதைகோன இவன ஆனந்திப்பவனகோக ஆகிறகோன .) / கககோஹ்கயவகோனயகோத்க: 
ப்ரகோண்யகோத்(யகோர்தைகோன ஸ்வகோசிப்பகோன யகோர் வகோழ்வகோன?) /யகதைஷ ஆககோஸ ஆனந்கதைகோ ந ஸ்யகோத்(இந்தை 
ஆககோசத்தில் ஆனந்தைம் இல்லகோவிடில் ) / ஏஷ ஹ்கயவகோனந்தையகோதி(இவகரதைகோன ஆனந்திக்கச்வசய்கிறகோர்
) /யதைகோஹ்கயதவஷ ஏதைஸ்மினனத்ருஸ்கயஅநகோத்ம்கய அநிருக்கதைஅநிலயகனஅபயம் பிரதிஷ்டகோம் 
விந்தைகதை (ஆம் எப்கபகோதுதைகோன இவன இந்தை பதடப்பில்  ககோணப்படகோதைதில்,  தைகோன எனற தைனித்தைனதம 
உள்ள ஆத்மகோவகோக  இல்லகோதைதில், அறியகோதமதய அளிக்கும் வசகோற்களில் ,ஆதைகோரமில்லகோதைதில் பற்றி 
பயமினதமதய உறுதியகோக அதடகிறகோகனகோ ) / அதைகஸகோஅபயம் ககதைகோ பவதி(அப்கபகோது அவன 
பயமினதமதய அதடந்தைவன ஆகிறகோன ) / யதைகோஹ்கயதவஷ ஏதைஸ்மினனுதைரமந்தைரம் குருகதை ( ஆம் 
எப்கபகோதுதைகோன இந்தைபதடப்பில் சிறிகதைனும் கவற்றுதமதய வசய்கிறகோகனகோ )  / அதை தைஸ்ய பயம் 
பவதி(அப்கபகோது அவனுக்கு பயம் உண்டகோகிறது ) / தைத்கவவ பயம் விதுகஷகோ மனவகோனஸ்ய (அப்படி 
நிதனக்கும் அறிஞனின பயமும் இப்படிகய) /தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (அததைக்குறித்தும் இந்தை 
கவதைமந்த்ரம் உள்ளது ) //

வபகோழிப்புதர : நிர்குண ப்ரஹ்மம் தைகோன இதைனமுன இருந்தைது.அதிலிருந்துதைகோன சகுணப்ரஹ்மம் 
உண்டகோகியது. அது தைனதன பிரம்மகோவகோக வசய்தைது. அதைனகோல் அததை நனகுவசய்யப்பட்டது எனறு 
வசகோல்லப்படுகிறது ) , அவர் [ப்ரஹ்மகோனந்தை ] ரசகம. ரசத்ததை அதடந்துதைகோன இவன ஆனந்திப்பவனகோக 
ஆகிறகோன . இந்தை ஆககோசத்தில் ஆனந்தைம் இல்லகோவிடில் யகோர்தைகோன ஸ்வகோசிப்பகோன யகோர் வகோழ்வகோன? 
இவகரதைகோன ஆனந்திக்கச்வசய்கிறகோர் .ஆம் எப்கபகோதுதைகோன இவன இந்தை பதடப்பில்  ககோணப்படகோதைதில், 
தைகோன எனற தைனித்தைனதம உள்ள ஆத்மகோவகோக  இல்லகோதைதில் ,அறியகோதமதய அளிக்கும் வசகோற்களில்
,ஆதைகோரமில்லகோதைதில் பற்றி பயமினதமதய உறுதியகோக அதடகிறகோகனகோ ,அப்கபகோது அவன 
பயமினதமதய அதடந்தைவன ஆகிறகோன . ஆம் எப்கபகோவதைல்லகோம்  இந்தைபதடப்பில் சிறிகதைனும் 
கவற்றுதமதய வசய்கிறகோகனகோ ,அப்கபகோது அவனுக்கு பயம் உண்டகோகிறது .அப்படி நிதனக்கும் 
அறிஞனின பயமும் இப்படிகய. அததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது .

கருத்துதர : வபகோருளில் ,வசயலில் ,எண்ணத்தில் அறிவில் இது நல்லது வகட்டது , ககோண்பது ககோணகோதைது
,வசய்யகவண்டுவது வசய்யக்கூடகோதைது எனற கவற்றுதம எண்ணம் இருக்கும்வதரயும்,தைகோன எனற 
தைனித்தைனதமதய இழக்க விரும்பகோவிடினும் ,  அதனத்தும் பிரஹ்மகம எனற உயரிய ஞகோனத்ததை 
அதடயவில்தல எனபததைகய குறிக்கிறது பிரம்மகோவின ஆனந்தைமும் அளவிடப்படுவதைகோல் அவரும் 
ஏகதைகோ ஒருசிறிய கவற்றுதம  வசய்வதைகோகலகோ அல்லது வசய்யகோதைதைகோகலகோ இனபம் அழிந்து துனபம் 
வந்துவிடுகமகோ எனபகதை பயத்துக்குக் ககோரணம். மனிதைர்ககளகோ கவற்றுதமகய உண்தம எனற நிதலயில் 
இருப்பதைகோல் அவர்கள் குதறந்தை ஞகோனமும் ஆனந்தைமும் வபற்றவர்களகோகக் ககோணப்படுகினறனர் .
பீஷகோஸ்மகோத்வகோதை: பவகதை / பீகஷகோகதைதி ஸஸூர்ய: / பீஷகோஸ்மகோதைக்நிஸ்கசந்த்ரஸ்ச / ம்ருத்யுர்தைகோவதி பஞ்சம 
இதி / தஸஷகோனந்தைஸ்ய மீமகோகும்ஸகோ பவதி / யுவகோஸ்யகோத் ஸகோது யுவகோத்யகோயக: / ஆசிஷ்கடகோ த்ரடிஷ்கடகோ 
பலிஷ்ட: / தைஸ்கயயம் ப்ருதிவீ ஸர்வகோ வித்தைஸ்ய பூர்ணகோ ஸ்யகோத் / ஸ ஏகககோ மகோனுஷ ஆனந்தை: /கதை கய 
ஸதைம் மகோனுஷகோ ஆனந்தைகோ: /
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பீஷகோஸ்மகோத்வகோதை: பவகதை (கவற்றுதமககோண்பதிலிருந்து உண்டகோகும் பயத்தினகோல் ககோற்று வீசுகிறது./ 
பீகஷகோகதைதி ஸஸூர்ய: (பயத்தினகோல் சூர்யன உதிக்கிறகோன ) / பீஷகோஸ்மகோதைக்நிஸ்கசந்த்ரஸ்ச 
(கவற்றுதமககோண்பதிலிருந்து உண்டகோகும் பயத்தினகோல் அக்னியும் இந்த்ரனும் )/ ம்ருத்யுர்தைகோவதி பஞ்சம 
இதி (ம்ருத்யு ஐந்தைகோவதைகோக ஓடுகிறகோன)/ தஸஷகோனந்தைஸ்ய மீமகோகும்ஸகோ பவதி (இது ஆனந்தைத்தின 
ஆரகோய்வகோக உள்ளது. / யுவகோஸ்யகோத் ஸகோது யுவகோத்யகோயக: ( இதளஞன சகோதுவகோகவும் கவதைத்ததை 
கற்பவனகோகவும் இருக்கட்டும் ) / ஆசிஷ்கடகோ த்ரடிஷ்கடகோ பலிஷ்ட: (மக்கதள ஆள்பவனகோகவும்
,உறுதியுள்ளவனும், வலிதமயுதடயவனகோகவும் ) / தைஸ்கயயம் ப்ருதிவீ ஸர்வகோ வித்தைஸ்ய பூர்ணகோ ஸ்யகோத் 
( அவனுக்கு இந்தை பூமி அதனத்து வசல்வங்கதளயும் முழுதமயகோக அளிக்கட்டும்) / ஸ ஏகககோ மகோனுஷ 
ஆனந்தை: (அது ஒரு மகோனிட ஆனந்தைத்தின முழு அளவு)/கதை கய சதைம் மகோனுஷகோ ஆனந்தைகோ: (எதவ நூறு 
மகோனிட ஆனந்தைங்ககளகோ அதவ ) /

வபகோழிப்புதர : கவற்றுதமககோண்பதிலிருந்து உண்டகோகும் பயத்தினகோல் ககோற்று வீசுகிறது. பயத்தினகோல் 
சூர்யன உதிக்கிறகோன .கவற்றுதமககோண்பதிலிருந்து உண்டகோகும் பயத்தினகோல் அக்னியும் இந்த்ரனும் 
தைங்கள் கடதமதய வசய்கினறனர் . ம்ருத்யு ஐந்தைகோவதைகோக ஓடுகிறகோன. இது ஆனந்தைத்தின ஆரகோய்வகோக 
உள்ளது. இதளஞன சகோதுவகோகவும் கவதைத்ததை கற்பவனகோகவும் இருக்கட்டும். மக்கதள ஆள்பவனகோகவும்
,உறுதியுள்ளவனும், வலிதமயுதடயவனகோகவும் இருக்கட்டும் . அவனுக்கு இந்தை பூமி அதனத்து 
வசல்வங்கதளயும் முழுதமயகோக அளிக்கட்டும் அது ஒரு மகோனிட ஆனந்தைத்தின முழு அளவு எதவ நூறு 
மகோனிட ஆனந்தைங்ககளகோ அதவ.

ஸ ஏகககோ மனுஷ்ய கந்தைர்வகோணகோமகோனந்தை: ( அது ஒரு மனுஷ்ய கந்தைர்வர்களின ஆனந்தைம் ) / 
ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  )  / கதை கய ஸதைம் மனுஷ்ய கந்தைர்வகோணகோமகோனந்தைகோ: ( எதவ நூறு 
மனுஷ்யகந்தைர்வர்களின ஆனந்தைங்ககளகோ ) /ஸ ஏகககோ கதைவகந்தைர்வகோணகோமகோனந்தை: ( அது ஒரு 
கதைவகந்தைர்வர்களின ஆனந்தைம்)/

 ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  ) / கதை கய ஸதைம் கதைவகந்தைர்வகோணகோமகோனந்தைகோ: ( எதவ நூறு கதைவகந்தைர்வர்களின 
ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏக: பித்ருணகோம் சிரகலகோககலகோககோனகோமகோனந்தை: ( அது ஒரு நீண்டககோலம் இருக்கும் 
கலகோகத்தில்வகோழும் பித்ருக்களுதடய  ஆனந்தைம்)/

ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  ) / கதை கய சதைம் பித்ருணகோம் சிரகலகோககலகோககோனகோமகோனந்தைகோ : ( எதவ நூறு 
நீண்டககோலம் இருக்கும் கலகோகத்தில்வகோழும் பித்ருக்களுதடய ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏகககோ 
ஆஜேகோனஜேகோனகோம் கதைவகோனகோமகோனந்தை: ( அது ஒரு பதடப்பிகலகய கதைவப்பிறவிஎடுத்தை கதைவர்களின  
ஆனந்தைம்)/

ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  )/ கதை கய சதைம் ஆஜேகோனஜேகோனகோம் கதைவகோனகோமகோனந்தைகோ : ( எதவ நூறு 
பதடப்பிகலகய கதைவப்பிறவிஎடுத்தை கதைவர்களின ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏக: கர்மகதைவகோனகோம் 
கதைவகோனகோமகோனந்தை:( அது ஒரு கர்மகோவினகோல் கதைவபதைவி அதடந்தை  கதைவர்களின  ஆனந்தைம்)/ கய கர்மணகோ 
கதைவகோனபி யந்தி ( எவர் கர்மங்களகோல் கதைவர்கதளயும் அதடகினறனர் )

ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  ) / கதை கய ஸதைம் கர்மகதைவகோனகோம்  கதைவகோனகோமகோனந்தைகோ : ( எதவ நூறு 
கர்மகோவினகோல் கதைவபதைவி அதடந்தை கதைவர்களின ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏகககோ கதைவகோனகோமகோனந்தை:( அது 
ஒரு  கதைவர்களின  ஆனந்தைம்)/

ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய(விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  ) / கதை கய ஸதைம்  கதைவகோனகோமகோனந்தைகோ : ( எதவ நூறு  கதைவர்களின 
ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏக இந்த்ரஸ்யகோனந்தை :( அது ஒரு இந்த்ரனுதடய ஆனந்தைம்)/ 

ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய(விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  ) / கதை கய ஸதைம் இந்த்ரஸ்யகோனந்தைகோ:( எதவ நூறு   இந்த்ரனுதடய 
ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏகககோ ப்ருஹஸ்பகதைரகோனந்தை :( அது ஒரு ப்ருஹஸ்பதியினுதடய ஆனந்தைம்)/ 
ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய(விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  ) / கதை கய ஸதைம் ப்ருஹஸ்பகதைரகோனந்தைகோ: :( எதவ நூறு ப்ருஹஸ்பதியுதடய 
ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏக: ப்ரஜேகோபகதைரகோனந்தை :( அது ஒரு ப்ரஜேகோபதியினுதடய ஆனந்தைம்)/ 
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ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  )) / கதை கய ஸதைம் ப்ரஜேகோபகதைரகோனந்தைகோ: :( எதவ நூறு பிரஜேகோபதியுதடய 
ஆனந்தைங்ககளகோ  )/ ஸ ஏகககோ பிரஹ்மண ஆனந்தை :( அது ஒரு ப்ரஹ்மகோவினுதடய ஆனந்தைம்)/ 
ஸ்கரகோத்ரியஸ்ய சகோககோமஹதைஸ்ய (விருப்பங்களகோல் கட்டுப்படகோதைவனும்  கவதைம் அறிந்தைவனும் ஆக 
இருப்பவனுதடயதும்  )

வபகோழிப்புதர : அது ஒரு மனுஷ்யகந்தைர்வர்களின ஆனந்தைம். அதைன நூறுமடங்கு ஒரு 
கதைவகந்தைர்வர்களின ஆனந்தைம் .அதைன நூறுமடங்கு ஒரு பலககோலம் இருக்கும் உலகில் வகோழும் 
பித்ருக்களுதடய ஆனந்தைம் . அதைன நூறுமடங்கு ஒரு  பதடப்பிகலகய கதைவப்பிறவி எடுத்தை 
கதைவர்களின ஆனந்தைம் . அதைன நூறுமடங்கு ஒரு கர்மகோவினகோல் கதைவபதைவி அதடந்தை கதைவர்களுதடய 
ஆனந்தைம் . கர்மகோவினகோல் கதைவபதைவிகதளயும் அதடகினறனர் . கர்மகதைவர்களின ஆனந்தைத்தின 
நூறுமடங்கு ஒரு கதைவர்களின ஆனந்தைம். அதைன நூறுமடங்கு ஒரு இந்த்ரனின ஆனந்தைம். அதைன 
நூறுமடங்கு ஒரு ப்ருஹஸ்பதியின ஆனந்தைம். அதைன நூறுமடங்கு ஒரு பிரஜேகோபதியின ஆனந்தைம். அதைன 
நூறுமடங்கு ஒரு ப்ரஹ்மகோவின ஆனந்தைம் . இந்தை அதனத்து நிதலகளில் உள்ள ஆனந்தைத்ததையும் , எவன 
ஒருவன விருப்பங்களுக்கு அடிதமயகோய் இல்லகோமலும் கவதைங்கதள அறிந்தைவனகோகவும் உள்ளகோகனகோ 
அவனும் அனுபவிக்கிறகோன.

கருத்துதர : பிரம்மகோண்டத்தில் அதனவருக்கும் முதைனதமயகோனவர் ப்ரஹ்மகோ. அவருடன இந்தை 
ஆரகோய்ச்சி முற்றுப்வபறுகிறது. இதைன கமகல சகுணப்ரஹ்ம நிதல ஆரகோய்ச்சிக்கு அப்பகோற்பட்டது .அதில் 
சகுணப்ரஹ்மகம சத், சித், ஆனந்தைம் எனக்கூறப்படுவதைகோல் ஆனந்தைம் அளவிற்கப்பகோற்பட்டது எனறு 
ஊஹிக்கலகோம் .

இந்தை அதனத்து ஆனந்தை நிதலகதளயும் விரும்பியவகோறு அனுபவிக்க ஒருவர் கவதைங்கதள 
அறிந்தைவரகோகவும் ,விருப்பங்களுக்கு அடிதமயகோககோதைவரகோகவும் இருக்ககவண்டுவமன கூறப்படுவது 
ஏவனனறகோல் கவதைம் அறிந்தை ஒருவகர அதனத்து நிதலகதள அறிந்தைவரகோக 
இருக்கமுடியும்.அப்படியிருப்பினும் ஏகதைனும் ஒரு நிதலயிலுள்ள இனபங்களுக்கு அவர் 
அடிதமயகோகிவிட்டகோல் அந்தை நிதலயிலிருந்து அவர் விடுபடமுடியகோது. எந்தைநிதல ஆனந்தைமகோயினும் 
விரும்பியவகோறு அனுபவிக்கமுடியகோது .

ஸ யஸ்சகோயம் புருகஷ / யஸ்சகோஸகோவகோதித்கய / ஸ ஏக: / ஸ ய ஏவம்வித் / அஸ்மகோத் கலகோககோத் ப்கரத்ய / 
ஏதைமனனமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி / ஏதைம் பிரகோணமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி / ஏதைம் 
மகனகோமயமகோத்மகோனமுப ஸம்க்ரகோமதி / ஏதைம் விஞ்ஞகோனமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி / ஏதைமகோனந்தைமய 
மகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி / தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி //

ஸ யஸ்சகோயம் புருகஷ (அவன இந்தை புருஷனிலும் யகோகரகோ ) / யஸ்சகோஸகோவகோதித்கய (அவன இந்தை 
ஆதித்யனிலும் யகோகரகோ) / ஸ ஏக: (அவன ஒருவகன) / ஸ ய ஏவம்வித் (யகோர் அவன இவ்வகோறு 
அறிவகோகனகோ) / அஸ்மகோத் கலகோககோத் ப்கரத்ய (இந்தை உலகத்திலிருந்து மரித்தைபின ) / 
ஏதைமனனமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி (இந்தை அனனமய ஆத்மகோதவக்கடந்து வசல்கிறகோன ) / ஏதைம் 
பிரகோணமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி ( இந்தை பிரகோணமய ஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன) / ஏதைம் 
மகனகோமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி (இந்தை மகனகோமய ஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன ) / ஏதைம் 
விஞ்ஞகோனமய மகோத்மகோனமுப சம்க்ரகோமதி (இந்தை விஞ்ஞகோனமயஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன ) / 
ஏதைமகோனந்தைமய மகோத்மகோனமுபஸம்க்ரகோமதி (இந்தை ஆனந்தைமய ஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன ) / 
தைதைப்கயஷ ஸ்கலகோகககோ பவதி (அததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது )//

வபகோழிப்புதர : யகோர் இந்தை புருஷனிகலகோ யகோர்  இந்தை ஆதித்யனிகலகோ , இருவரிலும் அவன ஒருவகன, யகோர்
இவ்வகோறு அறிவகோகனகோ அவன இந்தை உலகத்திலிருந்து மரித்தைபின இந்தை அனனமய ஆத்மகோதவக்கடந்து 
வசல்கிறகோன. இந்தை பிரகோணமய ஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன. இந்தை மகனகோமய ஆத்மகோதவக் 
கடந்துவசல்கிறகோன. இந்தை விஞ்ஞகோனமய ஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன. இந்தை ஆனந்தைமய 
ஆத்மகோதவக் கடந்துவசல்கிறகோன. அததைக்குறித்தும் இந்தை கவதைமந்த்ரம் உள்ளது .

ஒனபதைகோவது அனுவகோகம் 

யகதைகோவகோகசகோ நிவர்த்தைந்கதை / அப்ரகோப்ய மனஸகோ ஸஹ /ஆனந்தைம் ப்ரஹ்மகணகோ வித்வகோன / ந பிகபதி 
குதைஸ்சகநதி / ஏதைகும்ஹவகோவ ந தைபதி / கிமஹகும் ஸகோது நகோகரவம் / கிமஹம் பகோபமகரவமிதி / ஸ ய 
ஏவம் வித்வகோகநகதை ஆத்மகோநகும் ஸ்ப்ருணுகதை / உகப ஹ்கயதவஷ ஏகதை ஆத்மகோநகும் ஸ்ப்ருணுகதை /ய 
ஏவம் கவதை / இத்யுபநிஷத் //
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.யகதைகோவகோகசகோ நிவர்த்தைந்கதை(எங்கிருந்து கவதைங்கள் திரும்பிவிடுகினறனகவகோ ) / அப்ரகோப்ய மனஸகோ ஸஹ 
(மனதுடன கூட அதடயகோமல் ) / ஆனந்தைம் பிரஹ்மகணகோ வித்வகோன( கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்து 
ஆனந்திக்கும்  அறிஞன ) / ந பிகபதி கதைகோசகநதி( எதிலிருந்தும்  அச்சத்ததை அதடவதில்தல  எனறு) / 
ஏதைகும்ஹவகோவ ந தைபதி(இததைக்குறித்து கவதலகய வககோள்வதில்தல) / கிமஹகும் சகோது நகோகரவம் (நகோன 
ஏன நற்வசயல்கதள புரியவில்தல?) / கிமஹம் பகோபமகரவமிதி (நகோன ஏன பகோவத்ததை வசய்கதைன எனறு) / 
ஸ ய ஏவம் வித்வகோகநகதை ஆத்மகோநகும் ஸ்ப்ருணுகதை ( ப்ரஹ்மகமஅதனத்தும் எனறு அறிந்தைவன 
எவகனகோ அவன இதவ இரண்டிலும் ஆத்மகோதவகய அதடகிறகோன ) / உகப ஹ்கயதவஷ ஏகதை 
ஆத்மகோநகும் ஸ்ப்ருணுகதை ((இரண்டகோகிய இதவகளிகலகய  இவன ஆத்மகோதவகய அதடகிறகோன)/ய 
ஏவம் கவதை (எவன இவ்வகோறு அறிந்தைவகனகோ ) / இத்யுபநிஷத் (இவ்வகோறு உபநிஷத் ) //

வபகோழிப்புதர : எங்கிருந்து கவதைங்கள் மனதுடன கூட அதடயகோமல் திரும்பிவிடுகினறனகவகோ அந்தை 
நிதலதய கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறிந்து ஆனந்திக்கும்  அறிஞன நகோன ஏன நற்வசயல்கதள 
புரியவில்தல? நகோன ஏன பகோவத்ததை வசய்கதைன? எனறு எதிலிருந்தும்  அச்சத்ததை அதடவதில்தல.   
ப்ரஹ்மகமஅதனத்தும் எனறு அறிந்தைவன எவகனகோ அவன இதவ இரண்டிலும் ஆத்மகோதவகய 
அதடகிறகோன .இவ்வகோறு உபநிஷத் . 
 
ஸஹகோனகோவவது / ஸஹவநநௌ புனக்து / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து / 
மகோவித்விஷகோவதஹ / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: //

ஸஹகோனகோவவது (எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக ) / ஸஹவநநௌ புனக்து (எங்கள் 
இருவதரயும் ஒனறகோகக்  ககோப்பகோரகோக ) / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ (ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச 
வளர்ப்கபகோமகோக ) / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து  (கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன ஒளியூட்டுவதைகோக 
இருக்கட்டும்) / மகோவித்விஷகோவதஹ (வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக) / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் சகோந்தி: 
(ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி) //
வபகோழிப்புதர : எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக. எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகக்  
ககோப்பகோரகோக  .ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச வளர்ப்கபகோமகோக . கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன 
ஒளியூட்டுவதைகோக இருக்கட்டும் .வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக .ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் 
உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி.
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ப்ருகுவல்லி 
ஸஹகோனகோவவது / ஸஹவநநௌ புனக்து / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து / 
மகோவித்விஷகோவதஹ / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: //

ஸஹகோனகோவவது (எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக ) / ஸஹவநநௌ புனக்து (எங்கள் 
இருவதரயும் ஒனறகோகக்  ககோப்பகோரகோக ) / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ (ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச 
வளர்ப்கபகோமகோக ) / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து  (கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன ஒளியூட்டுவதைகோக 
இருக்கட்டும்) / மகோவித்விஷகோவதஹ (வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக) / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: 
(ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி) //

வபகோழிப்புதர : எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக. எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகக்  
ககோப்பகோரகோக  .ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச வளர்ப்கபகோமகோக . கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன 
ஒளியூட்டுவதைகோக இருக்கட்டும் .வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக .ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் 
உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி.

முதைலகோவது  அனுவகோகம்

ப்ருகுர் தவ வகோருணி: /வருணம் பிதைரமுபஸஸகோர /அதீஹி பககவகோ ப்ரஹ்கமதி /தைஸ்மகோ ஏதைத் ப்கரகோவகோச / 
அனனம் பிரகோணம் சகஷ: ஸ்கரகோத்ரம் மகனகோ வகோசமிதி / தைகும் கஹகோவகோச /யகதைகோ வகோ இமகோனி பூதைகோனி 
ஜேகோயந்கதை / கயன ஜேகோதைகோனி ஜீவந்தி  / யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸந்தி / தைத் விஜிக்ஞகோஸஸ்வ / தைத் ப்ரஹ்கமதி / 
ஸ தைகபகோஅதைப்யதை / ஸ தைபஸ் தைப்த்வகோ // 

 ப்ருகுர் தவ வகோருணி: (ப்ருகு எனற வருணனின புத்திரர்) /வருணம் பிதைரமுபஸஸகோர (தைந்ததை வருணதன
அதடந்தைகோர் ) /அதீஹி பககவகோ ப்ரஹ்கமதி (பகவகோகன பிரமத்ததைக் குறித்து உபகதைசிப்பீரகோக 
எனறு) /தைஸ்மகோ ஏதைத் ப்கரகோவகோச ( அவருக்கு இததைக் கூறினகோர்) / அனனம் பிரகோணம் சகஷ: ஸ்கரகோத்ரம் 
மகனகோ வகோசமிதி (அனனம்,பிரகோணம் ,கண், ககோது ,மனம், வகோக்கு எனறு )  / தைகும் கஹகோவகோச (அவரிடம் 
கமலும் வசகோனனகோர் ) /யகதைகோ வகோ இமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை ( எங்கிருந்து இந்தை ஜீவரகோசிகள்  பிறக்கினறன
) ( / கயன ஜேகோதைகோனி ஜீவந்தி (எதைனகோல் பிறந்தை ஜீவரகோசிகள் வகோழ்கினறன) / யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸந்தி 
(எதைனிடம் திரும்பி கலக்கினறனர் ) ( / தைத் விஜிக்ஞகோஸஸ்வ (அததை அறிந்துவககோள் ) / தைத் ப்ரஹ்கமதி (அது 
ப்ரஹ்மம் எனறு) / ஸ தைகபகோஅதைப்யதை (அவர் தைத்வ விசகோரம் வசய்தைகோர்) / ஸ தைபஸ் தைப்த்வகோ (அ வர் 
தைத்வவிசகோரம் வசய்து) // 

வபகோழிப்புதர :  ப்ருகு எனற வருணனின புத்திரர், பகவகோகன பிரமத்ததைக் குறித்து உபகதைசிப்பீரகோக எனறு
தைந்ததை வருணதன அதடந்தைகோர். அவருக்கு வருணன இததைக் கூறினகோர்  அனனம்,பிரகோணம் ,கண், ககோது
,மனம், வகோக்கு எனறதவ பற்றி ஆரகோய்ந்து எங்கிருந்து இந்தை ஜீவரகோசிகள்  பிறக்கினறன, எதைனகோல் பிறந்தை 
ஜீவரகோசிகள் வகோழ்கினறன, எதைனிடம் திரும்பி கலக்கினறனர் எனறு அறிந்துவககோள்.,அதுகவ ப்ரஹ்மம். 
அவர் தைத்வ விசகோரம் வசய்தைகோர். அவர் தைத்வவிசகோரம் வசய்து ;

கருத்துதர : வருணன இதுதைகோன ப்ரஹ்மம் எனறு உபகதைசிக்கவில்தல. அப்படி 
உபகதைசித்திருப்பகோகரயகோயின ப்ரஹ்மம் எனபது புலனகளகோகலகோ, மனதைகோகலகோ. அறிவகோகலகோ அறியக்கூடிய
வபகோருளகோக அதமயும். இதவ அதனத்துக்கும் அப்பகோற்பட்ட தைத்துவமகோதகயகோல் அது விசகோரம் வசய்கதை 
எட்டக்கூடியதைகோகிறது . ஆககவ விசகோரதணதயத் வதைகோடங்கும் முதறதய வருணன உபகதைசிக்கிறகோர்.

அனனம் ப்ரஹ்கமதி வ்யஜேகோநகோத் / அனனகோத்தயவ கல்விமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை / அனகனன ஜேகோதைகோனி 
ஜீவந்தி / அனனம் பிரயந்த்த்யபிஸம்விஸந்தீதி / தைத்விக்ஞகோய /புனகரவ வருணம் பிதைரமுபஸஸகோர / 
அதீஹி பககவகோ ப்ரஹ்கமதி /தைகும்கஹகோவகோச / தைபஸகோ ப்ரஹ்ம விஜிக்ஞகோஸஸ்வ / தைகபகோ ப்ரஹ்கமதி / 
ஸதைகபகோஅதைப்யதை / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ  // 

அனனம் ப்ரஹ்கமதி வ்யஜேகோநகோத் (அனனம் ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்தைகோர் ) / அனனகோத்தயவ 
கல்விமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை ( அனனத்திலிருந்துதைகோகன இந்தை ஜீவரகோசிகள் உண்டகோகினறன ) / 
அனகனன ஜேகோதைகோனி ஜீவந்தி (அனனத்தைகோல் ஜீவரகோசிகள் உயிர்வகோழ்கினறன )/ அனனம் பிரயந்த்த்யபி 
ஸம்விஸந்தீதி அனனத்திடம் திரும்பிக் கலக்கினறன) / தைத்விக்ஞகோய (அததை அறிந்துவககோண்டு) /புனகரவ 
வருணம் பிதைரமுபஸஸகோர (மீண்டும் தைந்ததை வருணதன அதடந்தைகோர்) / அதீஹி பககவகோ ப்ரஹ்கமதி 
(பகவகோகன பிரமத்ததைக் குறித்து உபகதைசிப்பீரகோக எனறு) /தைகும்கஹகோவகோச(அவரிடம் கூறினகோர் ) / தைபஸகோ 
ப்ரஹ்ம விஜிக்ஞகோஸஸ்வ (விசகோரத்தினகோல் ப்ரஹ்மத்ததை அறிந்துவககோள் ) / தைகபகோ ப்ரஹ்கமதி (விசகோரகம 
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ப்ரஹ்மம் எனறு ) ( / ஸதைகபகோஅதைப்யதை (அவர் தைத்வ விசகோரம் வசய்தைகோர்) / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ (அவர் 
தைத்வவிசகோரம் வசய்து) //

வபகோழிப்புதர : அனனம் ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்தைகோர் அனனத்திலிருந்துதைகோகன இந்தை ஜீவரகோசிகள் 
உண்டகோகினறன . அனனத்தைகோல் ஜீவரகோசிகள் உயிர்வகோழ்கினறன அனனத்திடம் திரும்பிக் கலக்கினறன. 
அததை அறிந்துவககோண்டு மீண்டும் தைந்ததை வருணதன அதடந்தைகோர். பகவகோகன பிரமத்ததைக் குறித்து 
உபகதைசிப்பீரகோக எனற அவரிடம் வருணன  கூறினகோர் விசகோரகம ப்ரஹ்மம் எனபதைகோல்  விசகோரத்தினகோல் 
ப்ரஹ்மத்ததை அறிந்துவககோள் . அவர் தைத்வ விசகோரம் வசய்தைகோர். அவர் தைத்வவிசகோரம் வசய்து ;

கருத்துதர : விசகோரத்தின முடிவில் வருணன பிரஹ்மத்திற்கு கூறிய குறிகள் அனனத்திற்கு 
வபகோருந்தியிருப்பததைக்கண்டு அனனகம ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்து , அததைகய குருவின மூலமகோக 
உபகதைசமகோகப் வபற்றுக்வககோள்ள எண்ணி அவதர உபகதைசிக்க கவண்டுகிறகோர் . ஆனகோல் வருணகனகோ 
அவதர ப்ரஹ்மத்ததை அறிய மீண்டும் தைபஸ் வசய் எனகிறகோர். இதைனகோல் அனனத்திற்கும் கமல் ஒரு மூலம் 
உள்ளது எனபததை ப்ருகு  அறிகிறகோர். கமலும் வருணன தைபஸ் ப்ரஹ்மம் எனறு ப்ருகுவிடம் கூறுகிறகோர்
.ஒருவன நகோற்சந்திதய அதடந்து தைருமபுரிதய அதடயும் வழி எது எனறு ககட்பகோனகோயின 
அங்குள்ளவன ஒருவழிதயக் ககோண்பித்து இது தைருமபுரி எனறு கூறுகிறகோன. ககட்டவன அததை தைருமபுரி 
வசல்லும் வழி எனறு புரிந்துவககோள்வதுகபகோல் இங்கு “தைபஸ் ப்ரஹ்மம்” எனறகோல் தைபஸ் வசய்வகதை 
ப்ரஹ்மத்ததை அறியும் வழி எனபது வபகோருள்.

கமலும் விசகோரம் வசய்யும்கபகோது பிரகோணன இல்லகோவிடில்  அனனத்தைகோல் மட்டும்  பிறப்பு, வகோழ்வு, 
லயங்களின  ககோரணமகோய் இருக்கமுடியகோது எனபததைக்  ககோண்கிறகோர் . பிரகோணன இல்லகோவிடில் 
ஜீவரகோசிகளுக்கு வகோழ்வு எனறு எனபகதை இல்தல.

மூனறகோவது அனுவகோகம் 

ப்ரகோகணகோ  ப்ரஹ்கமதி வ்யஜேகோநகோத் / ப்ரகோணகோத்தயவ கல்விமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை / ப்ரகோகணன ஜேகோதைகோனி 
ஜீவந்தி / பிரகோணம்  பிரயந்த்த்யபி ஸம்விசந்தீதி / தைத்விக்ஞகோய /புனகரவ வருணம் பிதைரமுபஸஸகோர / 
அதீஹி பககவகோ ப்ரஹ்கமதி /தைகும்கஹகோவகோச / தைபஸகோ ப்ரஹ்ம விஜிக்ஞகோஸஸ்வ / தைகபகோ ப்ரஹ்கமதி / 
ஸதைகபகோஅதைப்யதை / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ  //  

வபகோழிப்புதர ; பிரகோணகன ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்து முனகபகோல் வருணனிடம் வசல்ல அவர் 
ப்ருகுதவ மீண்டும் தைபஸ் வசய்ய ஏவுகிறகோர். தைபஸ் வசய்தை ப்ருகு மனம்  இல்லகோவிடில்  பிரகோணனகோல்  
மட்டும்  பிறப்பு, வகோழ்வு, லயங்களின  ககோரணமகோய் இருக்கமுடியகோது எனபததைக்  ககோண்கிறகோர் . மனம்  
இல்லகோவிடில் ஜீவரகோசிகளுக்கு வகோழ்வு எனறு எனபகதை இல்தல.

நகோனககோவது அனுவகோகம் 

மகனகோ  ப்ரஹ்கமதி வ்யஜேகோநகோத் / மனகஸகோஹ்கயவ கல்விமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை / மனஸகோ ஜேகோதைகோனி 
ஜீவந்தி / மன: பிரயந்த்த்யபி ஸம்விஸந்தீதி / தைத்விக்ஞகோய /புனகரவ வருணம் பிதைரமுபஸஸகோர / அதீஹி 
பககவகோ ப்ரஹ்கமதி /தைகும்கஹகோவகோச / தைபஸகோ ப்ரஹ்ம விஜிக்ஞகோஸஸ்வ / தைகபகோ ப்ரஹ்கமதி / 
ஸதைகபகோஅதைப்யதை / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ  //

வபகோழிப்புதர ; மனகம  ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்து முனகபகோல் வருணனிடம் வசல்ல அவர் ப்ருகுதவ
மீண்டும் தைபஸ் வசய்ய ஏவுகிறகோர். தைபஸ் வசய்தை ப்ருகு விக்ஞகோனம்   இல்லகோவிடில்  மனத்தைகோல்   மட்டும்  
பிறப்பு, வகோழ்வு, லயங்களின  ககோரணமகோய் இருக்கமுடியகோது எனபததைக்  ககோண்கிறகோர் . விக்ஞகோனம் 
இல்லகோவிடில் ஜீவரகோசிகளுக்கு வகோழ்வு எனறு எனபகதை இல்தல.

ஐந்தைகோவது அனுவகோகம்  

விக்ஞகோனம்  ப்ரஹ்கமதி வ்யஜேகோநகோத் / விக்ஞகோநகோத்கயவ கல்விமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை / விக்ஞகோகநன 
ஜேகோதைகோனி ஜீவந்தி / விக்ஞகோனம் பிரயந்த்த்யபி ஸம்விஸந்தீதி / தைத்விக்ஞகோய /புனகரவ வருணம் 
பிதைரமுபஸஸகோர / அதீஹி பககவகோ ப்ரஹ்கமதி /தைகும்கஹகோவகோச / தைபஸகோ ப்ரஹ்ம விஜிக்ஞகோஸஸ்வ / 
தைகபகோ ப்ரஹ்கமதி / ஸதைகபகோஅதைப்யதை / ஸதைபஸ்தைப்த்வகோ  // 

வபகோழிப்புதர ; விக்ஞகோனம்   ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்து முனகபகோல் வருணனிடம் வசல்ல அவர் 
ப்ருகுதவ மீண்டும் தைபஸ் வசய்ய ஏவுகிறகோர். தைபஸ் வசய்தை ப்ருகு ஆனந்தைம்   இல்லகோவிடில் 

30



விஞ்ஞகோனத்தைகோல் மட்டும்  பிறப்பு, வகோழ்வு, லயங்களின  ககோரணமகோய் இருக்கமுடியகோது எனபததைக்  
ககோண்கிறகோர் . ஆனந்தைம்  இல்லகோவிடில் ஜீவரகோசிகளுக்கு வகோழ்வு எனறு எனபகதை இல்தல.

ஆறகோவது அனுவகோகம் 

ஆனந்கதைகோ  ப்ரஹ்கமதி வ்யஜேகோநகோத் (ஆனந்தைம் ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்தைகோர் ) / ஆனந்தைகோத்கயவ 
கல்விமகோனி பூதைகோனி ஜேகோயந்கதை (ஆனந்தைத்திலிருந்கதைஇந்தை ஜீவரகோசிகள் உண்டகோகினறன )  / ஆனந்கதைன 
ஜேகோதைகோனி ஜீவந்தி (ஆனந்தைத்தினகோல் ஜீவரகோசிகள் உயிர்வகோழ்கினறன )/ ஆனந்தைம்  பிரயந்த்த்யபி 
ஸம்விஸந்தீதி (ஆனந்தைத்தில் திரும்பி கலக்கினறன ) / தஸஷகோ பகோர்கவீ வகோருணீ வித்யகோ (இந்தை இது 
ப்ருகுவினுதடயதும் வருணனுதடயதுமகோன ஞகோனம் ) / பரகம  வ்கயகோமன ப்ரதிஷ்டிதைகோ (பரவவளியில் 
நிதலவககோண்டுள்ளது ) / ய ஏவம் கவதை பிரதிதிஷ்டதி (இவ்வகோறு அறிந்தைவன நிதல வககோள்கிறகோன )/ 
அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி (அனனத்ததை உதடயவனகோகவும் அனனத்ததை உண்பவனகோகவும் ஆகிறகோன
) / மஹகோனபவதி பிரஜேயகோ  பஸஷபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன (வபரிகயகோன ஆகிறகோன ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும்
பிரமஞகோன ஒளியகோலும் )/ மஹகோன கீர்த்யகோ (வபரிகயகோன புகழகோல் ) //

வபகோழிப்புதர : ஆனந்தைம் ப்ரஹ்மம் எனறு தீர்மகோனித்தைகோர் ஆனந்தைத்திலிருந்கதைஇந்தை ஜீவரகோசிகள் 
உண்டகோகினறன. ஆனந்தைத்தினகோல் ஜீவரகோசிகள் உயிர்வகோழ்கினறன ஆனந்தைத்தில் திரும்பி கலக்கினறன 
இந்தை இது ப்ருகுவினுதடயதும் வருணனுதடயதுமகோன ஞகோனம். பரவவளியில் நிதலவககோண்டுள்ளது . 
இவ்வகோறு அறிந்தைவன நிதல வககோள்கிறகோன .அனனத்ததை உதடயவனகோகவும் அனனத்ததை 
உண்பவனகோகவும் ஆகிறகோன . வபரிகயகோன ஆகிறகோன ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும் பிரமஞகோன ஒளியகோலும். 
புகழகோலும் வபரிகயகோன ஆகிறகோன. 

கருத்துதர : ஆனந்தைம் ப்ரஹ்மம் எனபதுதைகோன ப்ருகு அதடந்தை ஞகோனமகோ எனறகோல்  அவ்வகோறில்தல . 
ஏவனனில் அவர் அதடந்தை ஞகோனம் ஆனந்தைத்தில் நிதல வககோள்ளவில்தல. பரவவளியில் 
நிதலவககோண்டுள்ளது. இது விரிவகோக பினனர் வரும் அனுவகோகங்களில் விவரிக்கப்படுகிறது 
.ஆனந்தைம் ப்ரஹ்மம் என தீர்மகோனிக்கும் முன எதைனகோல் வருணன இததைக்கூறகோமல் மற்ற அதனத்ததையும் 
கூறினகோர் எனபது பற்றி ப்ருகு தைகோகன ஆரகோய்கிறகோர். அப்கபகோது அவர் அனனம் இல்லகோவிடில் பிரகோணகனகோ
,அனனம், பிரகோணன இல்லகோவிடில் மனகமகோ , அனனம் பிரகோணம் மனம் இல்லகோவிடில் விக்ஞகோனகமகோ, 
அனனம் பிரகோணம் மனம் விக்ஞகோனம் இல்லகோவிடில் ஆனந்தைம் ஒனறுமட்டுகம  ஜீவரகோசிகளின 
வகோழ்வுக்கு ககோரணமகோக இருக்கமுடியகோது . இதவ அதனத்தும் ஒனதற ஒனறு சகோர்ந்கதை ஜீவரகோசிகள் 
பிறக்கினறனர்,வகோழ்கினறனர் , லயமதடகினறனர் எனறு ககோண்கிறகோர். ஆககவ இதவ அதனத்துக்கும் 
ஒகர மூலககோரணம் உண்டகோ எனறு கமலும் தைன  ஆரகோய்ச்சிதய வதைகோடர்கிறகோர் . வருணன கூறிய வகோக் 
அதைகோவது கவதைத்தின .உதைவிதய நகோடுகிறகோர். அதைன மூலம் சகல வல்லதமயும் வபகோருந்திய நகோன எனற 
உணர்கவ அதனத்துக்கும் மூலககோரணம் எனறு கண்டு அறிகிறகோர். அதிலிருந்கதை அதனத்தும் 
பிறக்கினறன, வகோழ்கினறன, லயமதடகினறன ,அதுகவ அனனம்,பிரகோணம்,மனம்,விக்ஞகோனம்
,ஆனந்தைம் என அறிகிறகோர்..

இவ்வகோறு அறிபவன எவனும் தைகோன விரும்பியதவகதள அதடபவனகோகவும்,,அதடந்தைவற்தற 
அனுபவிப்பவனகோகவும் உள்ள ஆற்றதல அதடகிறகோன.. வசல்வத்தைகோலும்,ப்ரதஜேகளினகோலும் பிரமஞகோன 
ஒளியகோலும் புகழகோலும் வபரிகயகோனகோக விளங்குகிறகோன.
இங்கு அனனம் எனற வசகோல் கசகோறு எனற குறுகிய கநகோக்கில் கூறப்படவில்தல .ஜீவனின 
அனுபவத்ததைகய அனனம் எனறு குறிப்பிடப்படுகிறது . ஆககவ அனனம், பிரகோணம், மனம், 
விக்ஜ்நகோனம் , ஆனந்தைம் அதனத்திலும் ஜீவன அதடயும் அனுபவங்கள் அனனம் எனற வபயரகோல் 
குறிக்கப்படுகிறது. பினவரும் அனுவகோகங்களில் அனனம் எனற வசகோல் இவ்வகோகற தகயகோளப்படுவததைக்
ககோணலகோம் .

ஏழகோவது அனுவகோகம் 

அனனம் ந நிந்த்யகோத் / தைத்வ்ரதைம் / ப்ரகோகணகோ வகோ அனனம் / ஸரீரமனனகோதைம் / ப்ரகோகண ஸரீரம் 
ப்ரதிஷ்டிதைம் / ஸரீகர பிரகோண: ப்ரதிஷ்டிதை: / தைகதைதைதைனனமனகன ப்ரதிஷ்டிதைம் / ஸ ய ஏதைதைனனமனகன 
ப்ரதிஷ்டிதைம் கவதை ப்ரதிதிஷ்டதி / அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி / மஹகோன பவதி பிரஜேயகோ 
பஸஷபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன / மஹகோன கீர்த்யகோ //

அனனம் ந நிந்த்யகோத் ( அனுபவத்ததை இகழக்கூடகோது ) / தைத்வ்ரதைம் (அது கநகோனபு ) / ப்ரகோகணகோ வகோ அனனம்
(பிரகோணன அனுபவம்) / ஸரீரமனனகோதைம் (உடல் அனுபவத்ததை அதடபவன) / ப்ரகோகண ஸரீரம் 
ப்ரதிஷ்டிதைம் ( பிரகோணனில் உடல் நிதலவபற்றுள்ளது ) / ஸரீகர பிரகோண: ப்ரதிஷ்டிதை: (உடலில் பிரகோணன 
நிதலவபற்றுள்ளது ) / தைகதைதைதைனனமனகன ப்ரதிஷ்டிதைம்( அந்தை உடலின அனுபவம் இந்தை பிரகோணனின 
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அனுபவத்தில் நிதலவபற்றுள்ளது)/ ஸ ய ஏதைதைனனமனகன ப்ரதிஷ்டிதைம் கவதை ப்ரதிதிஷ்டதி ( அந்தை 
எவன இந்தை அனுபவம் அனுபவத்தில் நிதலவபற்றுள்ளததை அறிவகோகனகோ அவன நிதலவககோள்கிறகோன) / 
அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி (அநபவத்ததை  உதடயவனகோகவும் அநபவத்ததை அனுபவிப்பவனகோகவும் 
ஆகிறகோன ) / மஹகோனபவதி பிரஜேயகோ  பஸஷபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன (வபரிகயகோன ஆகிறகோன 
ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும் பிரமஞகோன ஒளியகோலும் )/ மஹகோன கீர்த்யகோ (வபரிகயகோன புகழகோல் ) //

வபகோழிப்புதர : அனுபவத்ததை இகழக்கூடகோது. அது கநகோனபு. பிரகோணன அனுபவம். உடல் அனுபவத்ததை 
அதடபவன. பிரகோணனில் உடல் நிதலவபற்றுள்ளது. உடலில் பிரகோணன நிதலவபற்றுள்ளது. அந்தை 
உடலின அனுபவம் இந்தை பிரகோணனின அனுபவத்தில் நிதலவபற்றுள்ளது. அந்தை எவன இந்தை அனுபவம்
அனுபவத்தில் நிதலவபற்றுள்ளததை அறிவகோகனகோ அவன நிதலவககோள்கிறகோன. அநபவத்ததை  
உதடயவனகோகவும் அநபவத்ததை அனுபவிப்பவனகோகவும் ஆகிறகோன. வபரிகயகோன ஆகிறகோன 
ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும் பிரமஞகோன ஒளியகோலும். புகழகோல் வபரிகயகோன ஆகிறகோன.

கருத்துதர : உடலில்லகோமல் வகோழ்வு (பிரகோணன) இல்தல. வகோழ்வு இல்லகோமல் உடல் இல்தல. உடலின 
அனுபவமும் வகோழ்வின அனுபவமும் ஒனகறகோவடகோனறு பினனிப்பிதணந்து உள்ளது . பிரஹ்மஞகோனம் 
சிறந்தை அனுபவம் எனபதைகோல் உடல், பிரகோண அனுபவங்கதள இகழக்கூடகோது எனறு ரிஷி 
அறிவுறுத்துகிறகோர் . சுவதரதவத்துத்தைகோன சித்திரம் எழுதைமுடியுமகோதைலகோல் இவற்தறதவத்துத்தைகோன மற்ற 
அனுபவங்களுக்கு முனகனறமுடியும் . உடதலயும் வகோழ்க்தகதயயும் சரியமுதறயில் கபகோற்றுபவன 
வசல்வங்கதள அதடந்து சரகோக வகோழ்வகோன.

எட்டகோவது அனுவகோகம்  

அனனம் ந பரிசக்ஷீதை / தைத்வ்ரதைம் / ஆகபகோ வகோ அனனம் / ஜ்கயகோதிரனனகோதைம் / அப்ஸஷ ஜ்கயகோதி: 
ப்ரதிஷ்டிதைம் / ஜ்கயகோதிஷ்யகோப: ப்ரதிஷ்டிதைகோ: /தைகதைதைமனனமனகனப்ரதிஷ்டிதைம் / ஸ ய ஏதைதைனனமனகன 
ப்ரதிஷ்டிதைம் கவதை ப்ரதிதிஷ்டதி / அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி / மஹகோன பவதி பிரஜேயகோ 
பஸஷபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன / மஹகோன கீர்த்யகோ //

அனனம் ந பரிசக்ஷீதை (அனுபவத்ததை வீணகோக்கக்கூடகோது ) / தைத்வ்ரதைம் (அது கநகோனபு) / ஆகபகோ வகோ அனனம் 
( சிதைகோககோசம் அல்லது உணர்வுப்பரவவளிகய அனுபவம் )/ ஜ்கயகோதிரனனகோதைம் (மனம் எனற ஒளிகய 
அனுபவத்ததை அதடகிறது) / அப்ஸஷ ஜ்கயகோதி: ப்ரதிஷ்டிதைம்( சிதைகோககோசத்திகலகய மனம் 
நிதலவபற்றுள்ளது ) / ஜ்கயகோதிஷ்யகோப: ப்ரதிஷ்டிதைகோ: (மனத்திகலகய சிதைகோககோசம் நிதலவபற்றுள்ளது )/ / 
தைகதைதைதைனனமனகன ப்ரதிஷ்டிதைம்( அந்தை மனதின  அனுபவம் இந்தை சிதைகோககோசத்தின  அனுபவத்தில் 
நிதலவபற்றுள்ளது)/ ஸ ய ஏதைதைனனமனகன ப்ரதிஷ்டிதைம் கவதை ப்ரதிதிஷ்டதி ( அந்தை எவன இந்தை 
அனுபவம் அனுபவத்தில் நிதலவபற்றுள்ளததை அறிவகோகனகோ அவன நிதலவககோள்கிறகோன) / 
அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி (அநபவத்ததை  உதடயவனகோகவும் அநபவத்ததை அனுபவிப்பவனகோகவும் 
ஆகிறகோன ) / மஹகோனபவதி பிரஜேயகோ  பஸஷபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன (வபரிகயகோன ஆகிறகோன 
ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும் பிரமஞகோன ஒளியகோலும் )/ மஹகோன கீர்த்யகோ (வபரிகயகோன புகழகோல் ) //

வபகோழிப்புதர : அனுபவத்ததை வீணகோக்கக்கூடகோது. அது கநகோனபு .சிதைகோககோசம் அல்லது 
உணர்வுப்பரவவளிகய அனுபவம் .மனம் எனற ஒளிகய அனுபவத்ததை அதடகிறது. சிதைகோககோசத்திகலகய 
மனம் நிதலவபற்றுள்ளது. மனத்திகலகய சிதைகோககோசம் நிதலவபற்றுள்ளது. அந்தை மனதின  அனுபவம் 
இந்தை சிதைகோககோசத்தின  அனுபவத்தில் நிதலவபற்றுள்ளது. அந்தை எவன இந்தை அனுபவம் அனுபவத்தில் 
நிதலவபற்றுள்ளததை அறிவகோகனகோ அவன நிதலவககோள்கிறகோன. அநபவத்ததை  உதடயவனகோகவும் 
அநபவத்ததை அனுபவிப்பவனகோகவும் ஆகிறகோன. வபரிகயகோன ஆகிறகோன ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும் 
பிரமஞகோன ஒளியகோலும். புகழகோல் வபரிகயகோன ஆகிறகோன .

கருத்துதர : சிதைகோககோசம் (அ ) சிற்றம்பலம் (அ) உணர்வுப்பரவவளியிலிருந்கதை மனம் எண்ணம் அறிவு 
எனற ஒளிகதளப்வபறுகிறது. மனத்தின மூலம்தைகோன சிதைகோககோசத்ததைப்பற்றி நகோம் எண்ணமுடிகிறது. 
ஆககவ சிதைகோககோசமும் மனமும் ஒனகறகோவடகோனறு பினனிப்பிதணந்து உள்ளது. இவற்றகோல்  ஏற்படும் 
அனுபவங்கதள மனிதைன சிறந்தைமுதறயில் அனுபவிக்ககோமல் வீணகோக்கக்கூடகோது.

ஒனபதைகோவது அனுவகோகம் 

அனனம் பஹஷ குர்வீதை / தைத் வ்ரதைம் / ப்ருதிவீ வகோ அனனம் / ஆககோகஸகோ அனனகோதை: / ப்ருதிவ்யகோம் ஆககோஸ : 
ப்ரதிஷ்டிதை: / ஆககோகஸ ப்ருதிவீ ப்ரதிஷ்டிதைகோ / /தைகதைதைமனனமனகனப்ரதிஷ்டிதைம் / ஸ ய ஏதைதைனனமனகன 
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ப்ரதிஷ்டிதைம் கவதை ப்ரதிதிஷ்டதி / அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி / மஹகோன பவதி பிரஜேயகோ 
பஸஷபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன / மஹகோன கீர்த்யகோ //

வபகோழிப்புதர : அனனம் பஹஷ குர்வீதை ( பலவிதை அனுபவங்கதள அதடவகோயகோக ) / தைத் வ்ரதைம்(அது 
கநகோனபு) / ப்ருதிவீ வகோ அனனம்(பதடப்பில் அதனத்தும் அனுபவம் ) / ஆககோகஸகோ அனனகோதை: 
(ப்ரஹ்மகம அனுபவிப்பவர் ) / ப்ருதிவ்யகோம் ஆககோச: ப்ரதிஷ்டிதை: (பதடப்பில் ப்ரஹ்மம்  நிதல 
வககோண்டுள்ளது) / ஆககோகச ப்ருதிவீ ப்ரதிஷ்டிதைகோ (ப்ரஹ்மத்தில்  பதடப்பு நிதலவககோண்டுள்ளது ) / ஸ ய 
ஏதைதைனனமனகன ப்ரதிஷ்டிதைம் கவதை ப்ரதிதிஷ்டதி ( அந்தை எவன இந்தை அனுபவம் அனுபவத்தில் 
நிதலவபற்றுள்ளததை அறிவகோகனகோ அவன நிதலவககோள்கிறகோன) / அனனவகோனனனகோகதைகோ பவதி 
(அநபவத்ததை  உதடயவனகோகவும் அநபவத்ததை அனுபவிப்பவனகோகவும் ஆகிறகோன ) / மஹகோனபவதி 
பிரஜேயகோ  பசுபிர்ப்ரஹ்மவர்ச்சகஸன (வபரிகயகோன ஆகிறகோன ஆநிதரச்வசல்வத்தைகோலும் பிரமஞகோன 
ஒளியகோலும் )/ மஹகோன கீர்த்யகோ (வபரிகயகோன புகழகோல் ) //

கருத்துதர : பதடப்பும் ப்ரஹ்மமும்  ஒனகறகோவடகோனறு பினனிப்பிதணந்துள்ளன. பதடப்பில் 
ஜீவனகோகத் கதைகோனறியவன வகோழ்நகோதள வீகண கழிக்கக்கூடகோது. பலவிதை முயற்சிகளகோல் தைன 
உடல்,பிரகோணன,எண்ணம், அறிவு முதைலியவற்தற நல்வழி வசலுத்தி பலவிதை அனுபவங்கதள அதடந்து
அததை மற்றவர்க்ககோக அர்ப்பணிக்க கவண்டும். ஞகோனிகளகோகிய வ்யகோசமரிஷி, வகோல்மீகி மகரிஷி, பகோணினி,
ககோளிதைகோசன, சகோணக்யன, ஆதிசங்கரர் ,அப்பர்,திருஞகோனசம்பந்தைர்,சுந்தைரர் ,மகோணிக்கவகோசகர்
,அருணகிரிநகோதைர், குமரகுருபரர் ரகோமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ,அரவிந்தைர், மககோத்மகோ ககோந்தி , ரமண மகரிஷி 
கணக்கற்ற மற்றும் பலர் அளித்துச்வசனற அனுபவங்கள் மனிதை இனத்ததைகய 
வளமகோக்கிக்வககோண்டிருக்கினறன . 

பத்தைகோவது அனுவகோகம் 

ந கஞ்சன வஸவதைநௌ பிரத்யகோசக்ஷீதை / தைத் வ்ரதைம் / தைஸ்மகோத் யயகோ கயகோ ச விதையகோ பஹ்வனனம் ப்ரகோப்னுயகோத்./
அரகோத்யஸ்மகோ அனனமித்யகோசககதை / ஏதைத்தவ முககதைகோ அனனகும் ரகோத்தைம் / முககதைகோ அஸ்மகோ அனனகும் 
ரகோத்யகதை / ஏதைத்தவ மத்யகதைகோனனகும் ரகோத்தைம் / மத்யகதைகோ அஸ்மகோ அனனகும் ரகோத்யகதை / ஏதைத்வகோ 
அந்தைகதைகோஅனனகும் ரகோத்தைம் / அந்தைகதைகோ  அஸ்மகோ அனனகும் ரகோத்யகதை //

ந கஞ்சன வஸவதைநௌ பிரத்யகோசக்ஷீதை (இந்தை ஜீவசரீரத்தில் வகோழும் சக்திகதள வவறுத்து ஒதுக்ககோகதை ) / தைத் 
வ்ரதைம்(அது கநகோனபு) / தைஸ்மகோத் யயகோ கயகோ ச விதையகோ பஹ்வனனம் ப்ரகோப்னுயகோத் (ஆதைலகோல் எந்தை எந்தை 
விதைத்திலகோவது மிகுந்தை அனுபவங்கதள அதடயகவண்டும் )./ அரகோத்யஸ்மகோ அனனமித்யகோசககதை(இந்தை 
அனுபவம் நமக்கு தையகோரகோக உள்ளது எனறு வசகோல்லப்படுகிறது) / ஏதைத்தவ முககதைகோ அனனகும் ரகோத்தைம் 
(இதுகவ முதைலகோக தையகோரகோக உள்ள அனுபவம்) / முககதைகோ அஸ்மகோ அனனகும் ரகோத்யகதை ( இவனுக்கு 
முதைலகோவதினுதடய அனுபவம் தையகோர் வசய்யப்படுகிறது) / ஏதைத்தவ மத்யகதைகோனனகும் ரகோத்தைம் (இதுகவ 
மத்தியில் தையகோரகோக உள்ள அனுபவம் ) / மத்யகதைகோ அஸ்மகோ அனனகும் ரகோத்யகதை ( இவனுக்கு 
மத்தியினுதடய அனுபவம் தையகோர் வசய்யப்படுகிறது )/ ஏதைத்வகோ அந்தைகதைகோஅனனகும் ரகோத்தைம் ( இதுதைகோன 
கதடசியகோக தையகோரகோக உள்ள அனுபவம்) / அந்தைகதைகோ  அஸ்மகோ அனனகும் ரகோத்யகதை (இவனுக்கு 
கதடசியினுதடய அனுபவம் தையகோர் வசய்யப்படுகிறது)//

வபகோழிப்புதர : இந்தை ஜீவசரீரத்தில் வகோழும் சக்திகதள வவறுத்து ஒதுக்ககோகதை அது கநகோனபு. ஆதைலகோல் 
எந்தை எந்தை விதைத்திலகோவது மிகுந்தை அனுபவங்கதள அதடயகவண்டும். இந்தை அனுபவம் நமக்கு தையகோரகோக
உள்ளது எனறு வசகோல்லப்படுகிறது. இதுகவ முதைலகோக தையகோரகோக உள்ள அனுபவம். இவனுக்கு 
முதைலகோவதினுதடய அனுபவம் தையகோர் வசய்யப்படுகிறது. இதுகவ மத்தியில் தையகோரகோக உள்ள அனுபவம். 
இவனுக்கு மத்தியினுதடய அனுபவம் தையகோர் வசய்யப்படுகிறது. இதுதைகோன கதடசியகோக தையகோரகோக உள்ள 
அனுபவம். இவனுக்கு கதடசியினுதடய அனுபவம் தையகோர் வசய்யப்படுகிறது.

கருத்துதர : முதைலகோவது விதை அனுபவம் ஏழகோவது அனுவகோகத்தில் கூறப்பட்ட அனனம் பிரகோணம் 
வதைகோகுதிகளகோல் ஏற்படுவது. ஜீவனின பிறப்பின முதைல் இறப்பு வதர இந்தை அனுபவம் வதைகோடர்கிறது
.ஒருவன  உடல் உதழப்தப வபரிதும் சகோர்ந்தை  உழவனகோயிருந்தைகோலும் அல்லது  ,அறிஞனகோயிருந்தைகோலும் 
ஞகோநியகோயிருந்தைகோலும்  இந்தை அனுபவங்கதள அதடந்கதை வகோழ கவண்டியுள்ளது.
இரண்டகோவதைகோக நடுவில்  கூறப்படும் அனுபவம் எட்டகோவது அனுவகோகத்தில் கூறப்பட்ட ஆபஸ் 
(சிற்றம்பலம்) ஜ்கயகோதி வதைகோகுதிகளகோல் ஏற்படுவது. வபரும்பகோலும் ஜீவனின இளம்வயது முதைல் 
இறப்புவதர எண்ணம் அறிவு இவற்றகோல் அனுபவம் வதைகோடர்கிறது. அறிஞனகோயிருந்தைகோலும் 
ஞகோநியகோயிருந்தைகோலும் இந்தை அனுபவங்கதள அதடந்கதை வகோழ்கிறகோன .
கதடசியகோக கூறப்படும் அனுபவம் ஒனபதைகோவது அனுவகோகத்தில் கூறப்பட்ட பதடப்பு ப்ரஹ்மம் 
வதைகோகுதிகளகோல் ஏற்படுவது .வபரும்பகோலும் அறிவுமுதிர்ச்சி அதடந்தைபின இந்தை அனுபவம் வகோய்க்கிறது. 
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ஆனகோல் சங்கரர், திருஞகோனசம்பந்தைர் கபகோனற ஞகோனிகள் பிறவியிலிருந்கதை இந்தை அனுபவங்களுடன 
விளங்கினர் .

சமுதைகோயத்தில் வகோழும் வபரும்பகோகலகோதரக் கருத்தில் வககோண்கட பண்தடய ககோலத்தில் ரிஷிகள் 
பிரஹ்மச்சர்யம், க்ருஹஸ்தைம் வகோனப்ரஸ்தைம் சனயகோசம் எனற ஆஸ்ரமமுதறகதள வகுத்தைனர்.முதைல், நடு 
அனுபவங்களின வதைகோகுப்பு பிரஹ்மச்சர்ய ஆச்ரமத்திலும் , க்ருஹஸ்தைகோஸ்ரமத்திலும், முதைல்,நடு , கதடசி
வதைகோகுப்புகள் வகோனப்ரஸ்தை சந்நியகோச ஆஸ்ரமங்களிலும் ஏற்படுகினறன. 
ய ஏவம் கவதை / ககம இதி வகோசி / கயகோகககம இதி பிரகோணகோபகோநகயகோ: / கர்கமதி ஹஸ்தைகயகோ: / கதிரிதி 
பகோதைகயகோ: / விமுக்திரிதி பகோவயநௌ / இதி மகோனுஷ: ஸமகோக்ஞகோ: / 
[தைத் பிரதிஷ்கடத்யுபகோஸீதை / பிரதிஷ்டகோவகோன பவதி ]
ய ஏவம் கவதை (எவன இவ்வகோறு அறிவகோகனகோ ) / ககம இதி வகோசி (வளம் எனறு கவதைவழியில்  ) / 
கயகோகககம இதி பிரகோணகோபகோநகயகோ: (வகோழ்க்தக நலம் என  வகோழ்வில்  ) / கர்கமதி ஹஸ்தைகயகோ: (வசயல் 
என  கரங்களில் ) / கதிரிதி பகோதைகயகோ: (நதட என  ககோல்களில் ) / விமுக்திரிதி பகோவயநௌ (கழிதைல் என 
மலவகோயிலில்    / இதி மகோனுஷ: ஸமகோக்ஞகோ: (எனறு மனிதைர்களில் ககோணப்படுபதவ ) / 
[தைத் பிரதிஷ்கடத்யுபகோஸீதை (ப்ரஹ்மம் நிதல வககோண்டுள்ளது எனறு வழிபடகவண்டும்) / 
பிரதிஷ்டகோவகோன பவதி(நிதலவபற்றவனகோக ஆகிறகோன . ]

வபகோழிப்புதர : இவ்வகோறு அறிபவன வளம் எனறு கவதைவழியிலும், வகோழ்க்தகநலம் என வகோழ்விலும் , 
வசயல் என கரங்களிலும், நதட என ககோல்களிலும், கழிதைல் எனறு மலவகோயிலிலும் மனிதைர்களில் 
ககோணப்படுபதவகளில் ப்ரஹ்மம் நிதல வககோண்டுள்ளது என வழிபடகவண்டும்.அவ்வகோறு 
வழிபடுபவன நிதலவபற்றவனகோக ஆகிறகோன.

கருத்துதர : கமற்கூறிய அனுபவங்கள் முதைல் வதைகோகுதியகோகிய சரீரம்  பிரகோணம் வதைகோகுதிதயச் கசர்ந்தைதவ 
எனபததை கநகோக்கவும் .

அதை ததைவீ : / த்ருப்திரிதி வ்ருஷ்வடநௌ / பலமிதி வித்யுதி / யஸ இதி பஸஷஷஷ / ஜ்கயகோதிரிதி நகத்கரஷஷ/ 
ப்ரஜேகோதிரம்ருதைமகோனந்தை இத்யுபஸ்கதை /.
[தைத் பிரதிஷ்கடத்யுபகோஸீதை / பிரதிஷ்டகோவகோன பவதி ]
அதை ததைவீ : (கமற்வககோண்டு கதைவசக்திகதளப் பற்றியது ) / த்ருப்திரிதி வ்ருஷ்வடநௌ(அதடந்தை நலனகளில்
மனநிதறவு எனறு  ) / பலமிதி வித்யுதி (உள்ளுணர்வகோல் எழும் அறிவுமினனல்களில் ஆற்றல் எனறு)  / 
யஸ இதி பசுஷஷ (வசல்வங்களில் கீர்த்தி எனறு) / ஜ்கயகோதிரிதி நகத்கரஷஷ(விரிந்துபரந்தை நகத்ரங்களில் 
விஞ்ஞகோனம் எனறு)/ ப்ர்ஜேகோதிரம்ருதைமகோனந்தை இத்யுபஸ்கதை( ஆண் வபண் குறிகளில் சந்தைதி , 
சுக்லம்,ஸ்கரகோநிதைம்எனற அம்ருதைங்கள், இனபம் எனறு ).
[தைத் பிரதிஷ்கடத்யுபகோஸீதை (ப்ரஹ்மம் நிதல வககோண்டுள்ளது எனறு வழிபடகவண்டும்) / 
பிரதிஷ்டகோவகோன பவதி(நிதலவபற்றவனகோக ஆகிறகோன . ]

வபகோழிப்புதர : கமற்வககோண்டு கதைவசக்திகதளப் பற்றியது. அதடந்தை நலனகளில் மனநிதறவு எனறும்  
உள்ளுணர்வகோல் எழும் அறிவு ஒளிப்பிழம்புகளில் ஆற்றல் எனறும் வசல்வங்களில் கீர்த்தி எனறும் 
விரிந்துபரந்தை நகத்ரங்களில் விஞ்ஞகோனம் எனறும் ஆண் வபண் குறிகளில் சந்தைதி , 
சுக்லம்,ஸ்கரகோநிதைம்எனற அம்ருதைங்கள், இனபம் எனறும் ப்ரஹ்மம் நிதல வககோண்டுள்ளது எனறு 
வழிபடகவண்டும் .அவ்வகோறு வழிபடுபவன  நிதலவபற்றவனகோக ஆகிறகோன

கருத்துதர : கமற்கூறிய அனுபவங்கள் நடு  வதைகோகுதியகோகிய ஆபஸ் ஜ்கயகோதி   வதைகோகுதிதயச் கசர்ந்தைதவ  
எனபததை கநகோக்கவும் .

ஸர்வமித்யகோககோகஸ / தைத்ப்ரதிஷ்கடத்யுபகோஸீதை / பிரதிஷ்டகோவகோன பவதி / தைனமஹ இத்யுபகோஸீதை / 
மஹகோனபவதி / தைனமன இத்யுபகோஸீதை / மகோனவகோன பவதி / 
தைனனம இத்யுபகோஸீதை / நம்யந்கதை அஸ்தமககோமகோ: / தைத்ப்ரஹ்கமத்யுபகோஸீதை / ப்ரஹ்மவகோன பவதி / 
தைத்ப்ரஹ்மண: பரிமர இத்யுபகோஸீதை / பர்கயணம் ம்ரியந்கதை த்விஷந்தை: ஸபத்னகோ: / பரிகயஅப்ரியகோ 
ப்ரகோத்ருவ்யகோ : / ஸயஸ்சகோயம் புருகஷ / யஸ்சகோஸகோவகோதித்கய / ஸ ஏக: / 
ஸர்வமித்யகோககோகஸ (அதனத்தும் ப்ரஹ்மத்தில் எனறு ) / தைத் பிரதிஷ்கடத்யுபகோஸீதை (ப்ரஹ்மம் நிதல 
வககோண்டுள்ளது எனறு வழிபடகவண்டும்) / பிரதிஷ்டகோவகோன பவதி(நிதலவபற்றவனகோக ஆகிறகோன / 
தைனமஹ இத்யுபகோஸீதை ( அததை பிரபஞ்சம் எனறு உபகோசிப்பகோனகோக ) / மஹகோனபவதி (பிரபஞ்சத்ததை 
அறியும் வபரிகயகோன ஆகிறகோன)/ தைனமன இத்யுபகோஸீதை (அததை மனம் எனறு வழிபடுவகோனகோக)/ மகோனவகோன 
பவதி ( சரிய எண்ணங்களும் அறிவும் பதடத்தைவனகோக ஆகிறகோன)/ 
தைனனம இத்யுபகோஸீதை (அததை அதடக்கலம் எனறு வழிபடுவகோனகோக ) / நம்யந்கதை அஸ்தமககோமகோ 
(விருப்பங்கள் இவனிடம் அதடக்கலம் புகுகினறன) / தைத்ப்ரஹ்கமத்யுபகோஸீதை (அததை கவதைம் எனறு 
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வழிபடுவகோனகோக ) / ப்ரஹ்மவகோன பவதி ((கவதைத்ததை அறிபவனகோகிறகோன)/ தைத்ப்ரஹ்மண: பரிமர 
இத்யுபகோஸீதை (அததை ப்ரஹ்மத்தின சுற்றியுள்ள எதிரிகதள அழிக்கும் ஆற்றல் எனறு வழிபடுவகோனகோக) / 
பர்கயணம் ம்ரியந்கதை த்விஷந்தை: ஸபத்னகோ: (இவதனச் சுற்றியுள்ள வவறுக்கும் எதிரிகள் அழிகினறனர்) / 
பரிகய அப்ரியகோ ப்ரகோத்ருவ்யகோ : (சுற்றியுள்ள எந்தை வவறுக்கப்படும் எதிரிகள் )/ ஸயஸ்சகோயம் புருகஷ 
(அந்தை எவன இந்தை புருஷனில்)/ யஸ்சகோஸகோவகோதித்கய (எவன இந்தை ஆதித்யனில்) / ஸ ஏக: (அவன 
ஒருவன) / 

வபகோழிப்புதர ; அதனத்தும் ப்ரஹ்மத்தில் நிதல வககோண்டுள்ளது எனறு வழிபடகவண்டும். 
நிதலவபற்றவனகோக ஆகிறகோன. அததை பிரபஞ்சம் எனறு உபகோசிப்பகோனகோக. பிரபஞ்சத்ததை அறியும் 
வபரிகயகோன ஆகிறகோன. அததை மனம் எனறு வழிபடுவகோனகோக. சரிய எண்ணங்களும் அறிவும் 
பதடத்தைவனகோக ஆகிறகோன.

அததை அதடக்கலம் எனறு வழிபடுவகோனகோக. விருப்பங்கள் இவனிடம் அதடக்கலம் புகுகினறன. அததை 
கவதைம் எனறு வழிபடுவகோனகோக. கவதைத்ததை அறிபவனகோகிறகோன. அததை ப்ரஹ்மத்தின “சுற்றியுள்ள 
எதிரிகதள அழிக்கும் ஆற்றல்” எனறு வழிபடுவகோனகோக இவதனச் சுற்றியுள்ள வவறுக்கும் எதிரிகள் 
கமலும் சுற்றியுள்ள எந்தை வவறுக்கப்படும் எதிரிகளும்  அழிகினறனர். யகோர் இந்தை புருஷனிகலகோ யகோர்  
இந்தை ஆதித்யனிகலகோ , இருவரிலும் அவன ஒருவகன..

கருத்துதர : கமற்கூறிய அனுபவங்கள் கதடசி   வதைகோகுதியகோகிய  ப்ருதிவீ ஆககோசம்  வதைகோகுதிதயச் 
கசர்ந்தைதவ  எனபததை கநகோக்கவும்

 பிரஹ்மத்திலிருந்து ,பிரஹ்மத்தைகோல் ப்ரஹ்மகம பிரபஞ்சத்ததைப் பதடத்திருப்பதைகோல் ப்ரஹ்மத்தின 
கூறகோகிய ஜீவன பிரஹ்மத்திடம் எதுகவண்டினும் அதைற்குத்தைக்க முயற்சி அல்லது வழிபகோடு வசய்யின 
அதனத்ததையும் அதடயமுடியும்.. ப்ரஹ்மகம பிரபஞ்சம் எனறு வழிபடின, பிரபஞ்சத்ததைப்பற்றிய 
அதனத்து உண்தமகதளயும் அறியமுடியும். இக்ககோல விஞ்ஞகோனிகள் பிரபஞ்சத்ததை ஆரகோய்ந்து பல 
உண்தமகதள அறிந்து வவளிப்படுத்துவததை நகோம் ககோண்கிகறகோம். மனம் எனறு வழிபட்டு ககோளிதைகோசன 
கபகோனற கவிஞர்கள் , ரகோமகோயணம் மககோபகோரதைம் கபகோனற ககோவ்யங்கள் , ககோர்ல்மகோர்க்ஸ் கபகோனகறகோரின 
சிந்தைதனகள் கதைகோனறுகினறன .

கமலும் அததை எந்தை ஒரு வதைய்வமகோகவும் எண்ணி அதடக்கலம் புகுந்தைகோல் , நிதனத்தைனவவல்லகோம் 
அதடயலகோம் . இதைற்கு துருவன, பிரஹ்லகோதைன ,ரகோவணன, சூரபத்மன அப்பர், திருஞகோனசம்பந்தைர் 
கபகோனகறகோர் சகோனறு .கவதைம் எனறு வழிபட்டகோல் கவதைத்தின உட்வபகோருதள அறியலகோம். ப்ரஹ்மத்ததை 
எதிரிகதள அழிக்கும் சக்தி எனறு வழிபட்டகோல் தைனதன வவறுக்கும் எதிரிகளும் தைகோன வவறுக்கும் 
எதிரிகளும் அழிவர்.கதைவர்களின வழிபகோட்டகோல் விஷ்ணு ரகோவணதனயும், முருகன சூரபத்மதனயும் , 
சிவவபருமகோன திரிபுரங்கதளயும் துர்ககோ கதைவி மகிஷகோசுரதனயும் வதைம் வசய்தைனர்.

ஸ ய ஏவம்வித் / அஸ்மகோல்கலகோககோத் ப்கரத்ய / ஏதைமனனமயமகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய / ஏதைம் 
பிரகோணமயமகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய / ஏதைம் மகனகோமயமகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய / ஏதைம் விக்ஞகோனமய 
மகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய / ஏதைமகோனந்தைமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரம்ய / இமகோனகலகோககோன ககோமகோனனீ 
ககோமரூப்யனுஸஞ்சரன / ஏதைத் ஸகோமககோயனனகோஸ்கதை / ஹகோ வுஹகோ வுஹகோ உ //

அஹமனன மஹமனன மஹமனனம் / அஹமனனகோகதைகோ அஹமனனகோகதைகோ அஹமனனகோதை: / 
அஹக்குஸ்கலகோகக்ருத் அஹக்குஸ்கலகோகக்ருத் அஹக்குஸ்கலகோகக்ருத் / அஹமஸ்மி ப்ரதைமஜேகோ ருதைகோ ஸ்ய / 
பூர்வம் கதைகவப்கயகோஅம்ருதைஸ்ய நகோ பகோயி / கயகோ மகோ தைதைகோதி ஸ இகதைவ மகோ வகோ: /அஹமனனமதைந்தைமகோ த்மி
/அஹம் விஸ்வம் புவனமப்யபவகோம் / சுவர்நஜ்கயகோதீ: / ய ஏவம் கவதை / இத்யுபநிஷத் //         
                  
ஸ ய ஏவம்வித் (அந்தை எவன இவ்வகோறு அறிந்தைவன) / அஸ்மகோல்கலகோககோத் ப்கரத்ய (இந்தை உலகிலிருந்து 
மரித்தைபின ) / ஏதைமனனமயமகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய (இந்தை அனனமயமகோன ஆத்மகோதவக் கடந்து) / ஏதைம்
பிரகோணமயமகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய (இந்தை பிரகோணமயமகோன ஆத்மகோதவக்கடந்து) / ஏதைம் 
மகனகோமயமகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய (இந்தை மகனகோமயமகோத்மகோதவக் கடந்து ) / ஏதைம் விஞ்ஞகோனமய 
மகோத்மகோன முபஸம்க்ரம்ய ( இந்தை விஞ்ஞகோனமய ஆத்மகோதவக் கடந்து ) / 
ஏதைமகோனந்தைமயமகோத்மகோனமுபஸம்க்ரம்ய ( இந்தை ஆனந்தைமய ஆத்மகோதவக் கடந்து )/ இமகோனகலகோககோன 
ககோமகோனனீ ககோமரூப்யனுஸஞ்சரன (இந்தை கலகோகங்களில் விரும்பியவகோறு விரும்பிய உருவத்கதைகோடு 
சஞ்சரிப்பவரகோய்  ) / ஏதைத் ஸகோமககோயனனகோஸ்கதை ( இந்தை சகோமககோனத்ததை ஒதுபவரகோக உள்ளகோர் ) / ஹகோ வுஹகோ 
வுஹகோ உ (அடகோடகோ அடகோடகோ அடகோடகோ ) //
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அஹமனன மஹமனன மஹமனனம் (நகோகன அனுபவம் நகோகன அனுபவம் நகோகன அனுபவம்) / 
அஹமனனகோகதைகோ அஹமனனகோகதைகோ அஹமனனகோதை: (நகோகன அனுபவத்ததை அதடபவன நகோகன 
அனுபவத்ததை அதடபவன நகோகன அனுபவத்ததை அதடபவன ) / அஹக்குஸ்கலகோகக்ருத் 
அஹக்குஸ்கலகோகக்ருத் அஹக்குஸ்கலகோகக்ருத் (நகோகன கவதைமந்த்ரத்ததை உண்டகோக்குபவன நகோகன 
கவதைமந்த்ரத்ததை உண்டகோக்குபவன நகோகன கவதைமந்த்ரத்ததை உண்டகோக்குபவன ) / அஹமஸ்மி ப்ரதைமஜேகோ 
ருதைகோ ஸ்ய (நகோகன ருதைத்தினுதடய முதைலில் கதைகோனறியவன )/ பூர்வம் கதைகவப்கயகோஅம்ருதைஸ்ய நகோ பகோயி 
(கதைவர்களுக்குமுன அம்ருதைத்தின இருப்பிடம் ) / கயகோ மகோ தைதைகோதி ஸ இகதைவ மகோ வகோ: (எவன 
எனதனக்வககோடுக்கிறகோகனகோ அவன எனதனகய தைகோங்குபவன கபகோல் ) /அஹமனனமதைந்தைமகோ த்மி (நகோன 
அனுபவம், அனுபவிப்பவதன அனுபவிக்கிகறன ) /அஹம் விஸ்வம் புவனமப்யபவகோம்(நகோன 
அதனத்து உலகத்ததையும் வவனறுள்களன ) / சுவர்நஜ்கயகோதீ: (சூர்யன கபகோனற ஒளிகயகோன ) / ய ஏவம் 
கவதை (எவன இவ்வகோறு அறிவகோகனகோ [அந்தை நகோன] / இத்யுபநிஷத் (எனறு உபநிஷத் ) //  

வபகோழிப்புதர : அந்தை எவன இவ்வகோறு அறிந்தைவன ,இந்தை உலகிலிருந்து மரித்தைபின, இந்தை 
அனனமயமகோன ஆத்மகோதவக் கடந்து இந்தை பிரகோணமயமகோன ஆத்மகோதவக்கடந்து இந்தை 
மகனகோமயமகோத்மகோதவக் கடந்து இந்தை விஞ்ஞகோனமய ஆத்மகோதவக் கடந்து இந்தை ஆனந்தைமய 
ஆத்மகோதவக் கடந்து இந்தை கலகோகங்களில் விரும்பிய உருவத்கதைகோடு  விரும்பியவகோறு வசல்பவரகோய் இந்தை 
சகோமககோனத்ததை ஒதுபவரகோக உள்ளகோர். அடகோடகோ அடகோடகோ அடகோடகோ .

நகோகன சரீரம் பிரகோணம் வதைகோகுதியின அனுபவம்; நகோகன  ஆபஸ் ஜ்கயகோதீ வதைகோகுதியின அனுபவம்; நகோகன
ப்ருதிவீ ஆககோசம் வதைகோகுதியின அனுபவம். நகோகன சரீரம் பிரகோணம் ஆகிய வதைகோகுதியின அனுபவத்ததை 
அதடபவன நகோகன ஆபஸ் ஜ்கயகோதீ ஆகிய வதைகோகுதியின அனுபவத்ததை அதடபவன நகோகன ப்ருதிவீ 
ஆககோசம் ஆகிய வதைகோகுதியின அனுபவத்ததை அதடபவன. நகோகன ரிக் கவதைமந்த்ரத்ததை உண்டகோக்குபவன;
நகோகன யஜேஷர்கவதைமந்த்ரத்ததை உண்டகோக்குபவன நகோகன ஸகோமகவதைமந்த்ரத்ததை உண்டகோக்குபவன நகோகன 
ருதைத்தினுதடய முதைலில் கதைகோனறியவன .கதைவர்களுக்குமுன அம்ருதைத்தின இருப்பிடம் .எவன 
எனதனக்வககோடுக்கிறகோகனகோ அவன எனதனகய தைகோங்குபவன கபகோல உள்ளகோன. நகோன அனுபவத்ததை  
அனுபவிப்பவதன அனுபவிக்கிகறன. நகோன அதனத்து உலகத்ததையும் வவனறுள்களன. சூர்யன 
கபகோனற ஒளிகயகோன. எவன இவ்வகோறு அறிவகோகனகோ [அந்தை நகோன] எனறு உபநிஷத் .
ஸஹகோனகோவவது / ஸஹவநநௌ புனக்து / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து / 
மகோவித்விஷகோவதஹ / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: //

ஸஹகோனகோவவது (எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக ) / ஸஹவநநௌ புனக்து (எங்கள் 
இருவதரயும் ஒனறகோகக்  ககோப்பகோரகோக ) / ஸஹவீர்யம் கரவகோவதஹ (ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச 
வளர்ப்கபகோமகோக ) / கதைஜேஸ்வி நகோவதீதைமஸ்து  (கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன ஒளியூட்டுவதைகோக 
இருக்கட்டும்) / மகோவித்விஷகோவதஹ (வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக) / ஓம் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்திஸ் ஸகோந்தி: 
(ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி) //

வபகோழிப்புதர : எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகத் தூண்டுவகோரகோக. எங்கள் இருவதரயும் ஒனறகோகக்  
ககோப்பகோரகோக  .ஒனறகோக பிரஹ்மகதைஜேதச வளர்ப்கபகோமகோக . கற்ற கவதைம் எங்களுக்கு ஞகோன 
ஒளியூட்டுவதைகோக இருக்கட்டும் .வவறுக்ககோமல் வகோழ்கவகோமகோக .ஓம் பரு உலகில் அதமதி , வசயல் 
உலகில் அதமதி , மன உலகில் அதமதி.

ஓம் தைத் சத் ப்ரஹ்மகோர்ப்பணமஸ்து
ஓம் இருப்பகோகிய அந்தை பிரஹ்மத்திற்கு இது அர்ப்பணமகோகட்டும் . 
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